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Oekonomisk=physisk

Beskrivelse

over

Schagens Kiøbstæd og Sogn

Forfattet,

i Følge Kongelig Ordre

af

Olaus Olavius,

Kammer=Sekretair, Tolder, og Konsumtions-

Forvalter paa Schagen, samt korresponderende

Medlem af det Kongel. Danske Land-

huusholdings Selskab.

Eventus varios res nova semper habet !

— ———Kiøbenhavn 1787.
Trykt hos Johan Rudolph Thiele.
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Naadigste Kronprindsl

IIden Tviol er Stræbsomhed og Vind¬

skibelighed det fornemste Drivehiul i Sta¬

ternes Velstand og Vedligeholdelse. Naar

Naturen er gunstig, og forenet med Flid,

da kan snart aldrig slaae feil, at den jo

indbringer Rigdom i mindre eller større

Grad men naar Naturen er alt for gien¬

stridig, da maae den menneskelige Stræb¬

somhed drage sig i Skiul, og vige Plad¬

sen. At Naturen i forrige Tider har væ¬

ret gavmild nok paa Schagen, er unæg¬

teligt. I disse Tider derimod er denne

Gavmildhed ganske bleven omvendt ved

Sandslugten, og al Flittighed saa at sige

omsonst, ja Borgerne med samtlig Formue

bragte i saa yderlige Omstændigheder, at de

umne¬



umuelig ere i Stand til med egne Kræfter at

udvikle sig af denne farlige Snare. Naa¬

digste Kronprindsl jeg har i dybeste

Underdanighed vovet, at tilegne Deres

Kongelige Høihed denne liden Beskrivelse

i Tanker om, at være saa lykkelig at kunde

formaae Deres Kongelige Høiheds høie

Siel til, ogsaa at tage Deel i at frelse

en Flok uskyldige Folk og et Stykke Land,

som Naturen saa aabenbare truer med Un¬

dergang.

Kiøbenhavn,

den 29de Junii 1787.

Under danigst

Forfatteren.
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Forberedelse.

□om alting har sine Aarsager, saaledes og¬

saa denne liden Beskrivelse over Schagen.

Aar 1779, da jeg allernaadigst blev kaldet til

at være Tolder paa dette Sted, kom mig for

Øren, at denne Udhuk allerede var underkastet

stor Skade ved Sandflugten. Ved min Ankomsk

forefandt jeg og, i Steden for et blomstrende

Canaan, et uhyre Sibirien. Ilde, at dette

findes i de Danske Lande: Jeg blev derfor strax

bevæ¬a 4
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bevæget over dette Syn, hvis Mage jeg aldrig

har kiendt, ja ikke engang ved de ildsprudende

Bierge. Den Skade, som den underjordiske Ild

foraarsager, kan for saavidt ansees for et malum

temporarium, men Sandflugten virkelig for et

Malum perenne, der er og bliver til en tærende

Orm i dette Lands Næringer, om den ikke bli¬

ver stoppet. Hvor følelig onde Virkninger Sand¬

flugten har paa de Folkes Velfærd, Gods og

Formue, som ere Objectum for den, skulde in¬

gen Ubekiendt kunde troe eller tænke, ja det er

begrædeligt, at en saa stor Skade er indløben1

Ellers da jog merkede, at disse fatale Omstæn¬

digheder endnu vilde foraarsage flere og langt

større Uleiligheder i Tiden, indgik jeg med en

allerunderdanigst Promemoria til Hans Majesiæt

Kongen, og bad om allernaadigst Tilladelse, at jeg

i mine ledige Timer maatte lægge Mærke til

disse og andre Ting paa Stedet, for, om mue¬

ligt i Tiden, at Staten derved kunde veiledes

til at afværge Skaden, og giøre saa at sige disse

halv fortabte Landets Børn igien lykkelige. An¬

dre Hensigter havde jeg ikke med at søge om aller¬

naadigst Tilladelse i slige Tilfælde. Hans Excel¬

lence
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lence Herr Geheimeraad og nu Stiftbefalingsmand,

men da iværende Geheime=Kabinets=Sekretair, Herr

Ove Hoehg Guldberg forestillede Hans Konge¬

lige Majestæt min allerunderdanigste Promemoria,

og naadigst behagede, under 11te August 1781

at meddele Svar og allernaadigste Ordre af føl¬

gende Indhold:

2 Jeg har saadan Agtelfe for Deres Velbyr¬

*digheds Observations=Gave og patriotiske

7Ridkierhed, at seg nu tilsidst griber det første

Nhedsie Øieblik, ikke allene for at sige Dem

Vfra Hans Majestæt Kongen det allernaadigste

7 Bifald til den Beskrivelse, De vil giøre over

*denne Jyllands Pynt, og tillige det Konge¬

7lige Løvte, at Deres Arbeide skal baade blive

Npaaskiønnet og understøttet, men og for at

7 hede Dem, at gribe Arbeidet strax an, at

Dundersøge, og det nøie, som De pleier; at

Vbeskrive, som De og pleier, rigtigen; og med

9hedste Eftertanke foreslaae de Midler, som

7 Stedet og skarp Prøve lærer Dem.

Dissea 5
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Disse allernaadigste Ordre indbefatte alt, hvad

nogen Ordre i saa Fald bør indbefatte, men at

jeg i alle Dele ikke har kundet udtømme eller fyl¬

deskgiøre dem, bliver at tilskrive min Afmagt.

Imidlertid, da Ordrene vare uindskrænkede, og

jeg selv havde Lov til at vælge Planen, troede

jeg, for desto tydeligere at kunne vise Sandflug¬

tens skadelige Virkninger, det vilde blive raade¬

ligt, at betragte og beskrive Stedets Næringsvæ¬

sen i det Hele, hvilket og er skeet, og har jeg,

saavidt mueligt, søgt og bestræbet mig for at

følge Sandhed, som Vedkommende neppe skal

kunde nægte i sin Tid. At Hans Kongelige

Høihed Kronprindsen og det Kongelige Rente¬

kammer have indseet Nødvendigheden af, at denne

Beskrivelse maatte see Dagens Lys, det kan saa

meget mindre kaldes i Tvivl, som Begge have

fundet naadigst Behag i at styrke Udgaven.

Ilde var det ellers, om de rare og stræbsomme

Folk, som boe derinde, skulde lide meer under

Sandflugten, end som allerede er skeet, ja ilde,

at Tabet vil voxe Dag fra Dag paa alle Sider1

Lader os kun til Overflod betragte Landet vesten

for, saa vil man faae at see, hvad Indgreb Sand¬

flugten
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flugten der har giort i mange Henseender: og

kan der da vel taales at tie længer: Er ikke

Sandslugten bleven til et skadeligt Vaaben, som

svækker Kongens og Landets Fordele, ja svækker

alt, hvad den svække kan, der, hvor den har

faaet Overhaand: En bevæbnet fiendtlig Armee

af 1000 Mand f. Ex. kan synes som ingen Ting

for Landets Børn at gaae i Møde, men Sand¬

flugten derimod er af langt anden Beskaffenhed,

og uden Tvivl meget farligere, end noget andet

extraordinære Tilfælde, da den underminerer Lan¬

dets Velfærd idelig, og gaaer ligesom hemmelig

tilværks i alt dette. Anderledes har jeg ikke

kundet tænkt i disse Tilfælde, og vilde ses meget

ønske, at jeg herudinden havde taget feil: thi da

behøvede jeg ikke, at anraabe det Kongelige

Huus og det Kongelige Rentekammer om

allernaadigst og naadigst Bistand paa de Nødli¬

dendes Vegne, hvilket dog herved skeer i aller¬

dybeste og dybeste Underdanighed.

Til Slutning har jeg den Tillid til det høist¬

ærede, og i al Sandhed almindelig veltænkende

Danske
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Danske Publikum, at det ikke fælder en alt for

streng Dom over de Sprogfeil, som maatte være

indløbne i dette lidet Værk, da Skiebnen altid

har anviist mig et vaklende Opholdssted og iblandt

forskiellige Folkeslag som saa at kalde en Udlæn¬

ding. Imidlertid formodes dette at have en

fast Grund, nemlig, at de Fiinheder, og de

søde Vendinger, som findes i det Danske Sprog,

ere uforlignelige. Kort sagt 1 dette smukke Sprog

synes at være saa bøieligt, fremfor mange andre,

at en retskaffen Kiender deraf vil kunde bruge

det under de allersværeste Forestillinger og Ud¬

arbeidelser, i hvad Fag det end maatte være,

som en Guldberg, Suhm, Schiøtte, Kraft,

Sneedorph og flere andre tydelig have lagt for

Dagen. Lykkelig den, der kunde træde i saa store

Mænds Fodspor: Maatte mig i øvrigt vorde til¬

ladt, at lægge noget til, da skulde det være føl¬

gende, nemlig, at mig synes, som den saa saare

vigtige Ræringsgreen for Staten, som de Danske

Saltvandssiskerier virkelig især ere, have gaaet

Statsmanden og os andre alt for langt af

Sigte. Havet, denne saa uudtømmelige Rig¬

domskilde, troer jeg visselig, kunde tilveie¬

bringe
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bringe ligesaa skore Fordele, som Landjorden, naar

der blev anvendt lige Flid og Omkostninger paa

begge Dele. I det mindste er Havet det sande

Tilflugtsted, naar Landnæringerne glippe, og ryg¬

tes dette da vel, om ikke ellers, da vilde det

mægtig hielpe til at standse de høie Kornprise.

Havet, dette velsignede Vastum, er et Hoved¬

objekt for Skibe: kunde disse ikke bruges til andet,

hvorfor da ikke til Fiskeriernes Drivt, og disse

Varers Omsætning i det Smaa og Store2 In¬

gen Ting troer jeg snarere kan sigte til Fattig¬

dom i en Stat, end naar disse kostbare Møbler

ligge stille. Handelsmanden taber derved, Søe¬

folkene ligge i Dvale, ja, alle andre lide Skade,

som staae dermed i Sammenhæng. Hans Maje¬

siæt Kongen kan give denne Næring det vedbør¬

lige Liv igien, og ingen anden. Herculeus erik

iste labor) Men betræffende a) Anmeldelsen af

de høie Priser i Schagen paa de fleste hiembragte

Sorter Vare, da er det ikke noget nyt, men

kun en Bekræftelse paa, at Handelen er langt

svagere, end den burde. b) Sigte de Tanker

S. 209, som angaae en ikke alt for forsigtig

Omgangsmaade med de Danske Naturprodukter,

egent=
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egentlig til øisse Sorter og visse Steder, hvor

Handelen har savnet, og endnu savner, det ved¬

børlige Liv, og ingenlunde til Varenes Behand¬

lingsmaade i Almindelighed; men alt dette lader

sig rette efterhaanden, og bør rettes, for at vinde

det, der nogensinde muelig vindes kan.

2* ,6.48
——

——
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Første Kapitel.

Om

Schagens Kiøbsteds

forrige og nærværende Forfatning.

ÆHed Schagens Kiøbsted forstaaes ikke allene

den saa kaldede Vester= og Østerbye, som ligge

kort fra hinanden ved den sydlige Side af Scha¬

gen, men og tillige den Bye Høien, beliggende

ved den nordlige Side, imellem hvilken, og Ve¬

sterbye tvers over, omtrent kan regnes en fier¬

dendeel Miil, eller lidet over. Nogle mene at

Schagens Kiøbsted er en af de ældste Kiøbsteder

i Danmark, og at Høien først er bygget, dernæst

Vester= og siden Østerbye. At Høien først er

byg¬
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bygget, slutter man deraf, at denne Bye endnu

kaldes gammel Schage, men om derfor Scha¬

gen eller Høien er den ældste Kiøbsted, kan ikke

med nogen Vished bestemmes, da ingen slige

gamle Brevskaber haves, der kunne sætte Sagen

ud af Tvivl, med mindre at de skulde findes i de

Kongelige Arkiver. Det er altsaa gaaet her til,

som paa saa mange, ja, de fleste Steder nem¬

lig, at vore brave Forfædre kun lidet have været

bekymrede om at bevare Haandskrivter som i

Tiden dog ere og blive Efterslægten saa høistfor¬

nødne. Vel findes anmerket i Holbergs Geo¬

graphie, dens §. Deel, S. 413, at Schagen

fordum var et Fiskerleie, men fik midt i det 14de

Aarhundrede Kiøbsteds=Previlegier, ventelig (som

Forfatteren udlader sig med) af Dronning Mar¬

grethe, som siges at have forliist ved Schagen,

og bleven reddet af Schagens Indvaanere, hvilke

Kiøbsted=Rettigheder og skal være fornyede af

Kong Erik af Pommern. men da Indbyggerne

paa Læssøe endnu den Dag, i Dag er, tilegne

sig den Ære af Dronningens Indstranding, og

ved Proces søge at beskytte de af hende dem skien¬

kede Privilegier, hvoriblandt efter Beretning

fra en vis Haand, et overordentligt stort Segl:

saa beroer det paa Forfatteren, hvorfra hans Ind¬

beret¬
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beretning i saa Fald er tagen; ligesom og, at

Kong Christian den Anden Aar 1519 forundte

Schagen fri Birk og Birkeret. Men maaskee

at Dronningen kan være strandettogange2 Imid¬

lertid er det ellers vel rimeligt, at baade Scha¬

gen og Høien have i forrige Tider været lange

større om ikke just meget anseeligere, end de nu

ere; thi ved Schagens Bye der hvor Havet

gaaer over endog med lave Vande, findes under¬

tiden Spor til gamle Brøndsteder og Lævninger

af Huse, ligesom og derhos berettes at Husene

i Høien fordum have staaet længere ud imod Ha¬

vet, end der, hvor Baadene nu kan flyde til Lan¬

det; og stadfæstes denne Efterretning fuldkommen

ved den daglige Erfarenhed som viser, at de,

der boe nærmest Havsiden, maae nødes til, fast

hvert andet eller tredie Aar at flytte deres Vaa¬

ninger høiere og høiere op, for at undgaae Havets

Overlast; saa det er meget at befrygte, at Nord¬

søen, især i Tidens Længde, vil tilføie denne

Odde en ubødelig Skade, om ikke ganske øde¬

lægge den, til hvilke Tanker det fast med høie

Vande daglige Nedbrud ved Krappingen og

Raabierge Hvarf, samt længere op og ned efter,

giver en god Anledning. Men ved den søndre

Side er Havet ikke saa overhaands uroligt; thi

A 2 lad
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lad være, at Bølgerne med høieste Vande, som

i Efteraaret ved Springtiden, undertiden løbe op

til, og noget nær omkring de til Strandkanten

næstgrændsende Huse, saa har dog Forsynet i de

senere Tider behaget, at lade det blive derved,

som og synes saa at burde skee efter Naturens

Orden og Havets almindelige Gang. Desuden

falder af Fornødenhed, at Husene i Almindelig¬

hed maae have været i bedre Tilstand paa Ste¬

det, førend Sandflugten tog Overhaand, end

som de nu befindes i, ligesom og Borgernes For¬

mue, for saavidt at Avlingen angaaer i Sær¬

deleshed.

For nærværende Tid bestyres Schagen af

en Byfoged, som tillige er Byskriver, og følgelig

i saa Fald eet og alt paa Stedet, i Stedet for at

der tilforn vare baade Borgemestere og Raad,

som nogle mene at have været Fiskere tillige;

hvilken Mening jeg dog ikke ganske kan bifalde:

thi jeg har fundet, i en Kommissions=Akt af

Dato, Schagen d. 28 April 1703, og holden

af Christopher Bartholin til Kaas, Justits= og

Kancellieraad, samt Landsdommer i Nørre=Jyl¬

land, og Regimentskriver Marcus Ulsøe, at

Borgemester Fæder Hansen var Eier af Lade¬

gaarden
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gaarden Lundholm, beliggende kort fra Kirken,

hvoraf Trætten reiste sig, og Bondegaarden

Klaae=Rump, med de dertil hørende Eiendomme,

hvilke samtlig høistsalig Kong Frederik den Tredie

tilskiødede Borgemesteren d. 15. Junii 1667: og

altsaa synes denne gode Borgemester ikke at have

havt nødig at drage ud med paa Fiskerie i hvor

det end kan have været fat med hans forrige Em¬

bedsbrødre. Ovenmeldte Ladegaard skal ellers

have været bygget, ligesom en lille Herregaard

paa Landet, og med tre Porte paa, hvoraf for

nærværende Tid ikke ere at see de allermindste Læv¬

ninger. Viceborgemester Merchor tiltraadde

Embedet efter Fæder Hansen, endskiønt just ikke

som Borgemester saa dog som Byfoged, efterdi

at Borgemester=Tienesten dertil blev forvandlet,

og siden aldrig af nogen beklædt paa Stedet.

I Kirken hænge ellers endnu endeel Borgemeste¬

res og Raadmænds Skilderier, men paa hvad

Tid hver for sig, af de afskildrede have levet,

eller om flere end een, har baaren det vær¬

dige Borgemesternavn ad gangen i Schagen, har

jeg ikke kundet saaet Kundskab om. Imidlertid

er det vist, at ligesom der vare Borgemestere og

Raadmænd paa Schagen, saa vare der og Raad¬

mænd i Høien; thi en 95 Aars gammel Mand,

somA 3
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som nylig er død, erindrede sig tydelig, at den før¬

ste Raadmand i Høien heed Madsen, boede me¬

stendeels saa langt ude som man nu pleier at

sætte Torskeliner (hvilket beviser Landbrudets

store Tiltagende i en saa kort Tid), og var en tem¬

melig velhavende Mand; men den sidste, eller en

med de sidste Raadmænd sammesteds, navnlig

Anders Jensen, levede af Fiskerie og blev paa

hans Reise til Lybeck, tilligemed Skibet. Ellers

kan Læseren, uden mindste Anviisning, skiønne,

hvad Felger det har i Hensigt til den borgerlige

Lyksaligheds Bestyrelse, at Øvrigheden skalvære

nødt til at gribe til slige Midler. Byfogederne

Inger og Jakob Picher, begge Viceborgemester

Merchors Eftermænd, maatte prøve denne Skieb¬

ne, nemlig snart at fiske og snart at beklæde

Dommersædet: nu at være Fiskernes Øvrighed,

og nu deres Kammerat: kort sagt, i Dag afsige

Blodsdom, og i Morgen søge sin Føde paa

Stranden.

Angaaende den latinske Skole i Schagen,

da ere nu for Tiden deraf aldeles ingen Lævninger

at see, og meget mindre at finde Spor til de Vi¬

denskaber, som der tilforn bleve lærte; thi Bor¬

gerne hvoraf de allerfleste ere simple Fiskere, lade

sig
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sig nu omstunder nøie med, at deres Børn lære

Pontoppidans Forklaring ved Præsternes eller

Skoleholderens Hielp, uden at bryde sig om vi¬

dere Underviisning i Regning og Skrivning, som

dog er en Grundvold til Handel og Vandel især,

enkelte faa undtagne; hvilket ikke lidet bidrager til

den herskende Mangel paa retskaffen Kundskab

om Nærings=Væsenet, og fornemmelig det, der

vedkommer Handelen, ikke allene i, men og i

Særdeleshed uden for Riget. Til Beviis ellers

paa noget af det ommeldte maatte mig behagelig

tillades, at anføre uden dog derved at have i

Sigte nogen partikulær Persons Forkleinelse, en

rigtig og uforandret Afskrivt af et Brev skrevet

af en af de fornemste eller meest betydelige Kiøb¬

mænd paa Schagen til en Herremand paa Landet.

Brevet lyder saaledes: “Heyste Velælde Hr.

° Venl Jieg tukker for Deres skiervels (a) i An¬

Vlenneg af dig tevege kaklon og følger med dig

*tevede (b) Vanne (c) efter begerren og peissen (d

ver den allerenste (e) 17 Rd. som brev udviser,

 og dig fierre stökke er nu til Bage nar for langes.
7Jieg tukker for det til sendte Bäed (†) om an

A 4 gvendes

(2) Skrivelse (b) tvende (*) Vogne (d) Prisen

(e) allerringeste (f) Bud.



—
— —8

— 

Vgvendes(g) Byeg, men da Vie bed Hüvve (h)

2det entet nu for ner ver en de tie (i) skulde be

*Høve noget lenge Hen paa da skal Jieg lade dem

7 Vie de det. Den 5 Masi strande et skip tred

Dmastte Ved Høyen og folket blev 23 Man, og

23 blev bege, og skippet var lade spaess saalt og

Nging i splad (k) D. 6 Masi straede et skippt en

Delnes (1I) Jat (m) Noren for Schagen, og der

Npaa var 4 Man og 1 blev begge 3 blevd, men

Nyar balst (n) avrigt hilstes fra os Jeg lever

7steds N. N. Uden paa: “Til Høste Velælde

N. N.* Nok en Udskrivt paa et Brev fra en

anden Kiøbmand: *Herren Herren Herren

90
Matt Ialda Vent (o) i Eenholt strøe i

2 Lybech.“ Endnu en liden Seddel af samme Sort,

og rigtig afskreven efter Originalen: “ Angewwelse

7til Lulses (P) foryder 8 Skiptt gam tovver 25

9seerrer (g) flesk (r) voeg 3 Skiptt flesk 48 Lam

voeg 9 Sktt for tød (3) — 7 Tdr. arse tødt (1)

— 4 Vol Eg. 7 tus flyede (u) + Sktt Hør

7 Blord 4 Litt Hørd — — N. N.“ Saaledes

staaer

(*) angaaende (h) behøve (i) nærværende Tid

(k) Stykker (1) Engelsk (m) Iagt (n) baglastet

(0) boende (p) Langesund, (g) Sider (r) Flesk

(8) fortoldet eller consumeret (t) Oxekiød (u) 7000

Flyndre.
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staaer det da til fast overalt med Kiøbmandens,

ikke at nævne den gemene Mands Skrivemaade i

Schagen, ikke just fordi at Folkene jo nok kunde

lære men ventelig fordi at Ungdommen savner

den behørige og fornødne Underviisning, der siges

at komme deraf, at Skolen har saa ringe Ind¬

komster, og Mængden desuden er fattig, ja tig¬

gefærdig, saasnart Fiskeriet mislinger. Ellers

vced man endnu paa Stedet at bryste sig af, at

den lærde og vel bekiendte Biskop Schavenius

fordum har gaaet i Schagens latinske Skole om

ikke født paa Stedet.

I øvrigt berettes, at Fartøierne i for¬

rige Tider vel ikke vare saa mange Schagens Bye

tilhørende, som denuere, uagtet at der og holdtes

Fartøier i Høien, men derhos større og meer

fladbundede, skiønt uden Dæk, indtil for omtrent

40 til 50 Aar siden (nogle sige 30), ligesom og,

at Skipperne ikke besad den Færdighed fordum,

som nuomstunder, i at afværge de onde Følger,

som det usikre Sætterie og farlige Landinger med¬

føre, deels ved en forsigtig Fortøiningsmaade,

og deels ved at sætte Fartøierne paa Land betime¬

lig og hastig, samt at betiene sig af Fladstrands,

Aase eller Vaase, og andre smaa nærgrændsende

Havne,A 5
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Havne, indtil beqvem Leilighed gives at søge

Schagens Reed. Men derimod skal man tilforn

have giort langt flere Reiser om Aaret paa Lybeck

Rostok, Karlskrone og Stokholm, ja vel og un¬

dertiden paa andre Steder i Østersøen, end som

for nærværende Tid skeer; hvilket, for saavidt

Sverrig især angaaer, synes at foraarsages af

den der paa Fiskevarene paalagte umaadelige

Told, Tid efter anden, og andre trykkende Told¬

klarerings Udgivter som en liden indehavende

Last ingenlunde er god for at kunne stoppe, hvor¬

for og Indvaanernes Handel paa Schagen med

Sverrig saa at sige ganske er gaaet overstyr li¬

gesom Farten paa Østersøen, hvorhen det des¬

uden vilde falde Stedets Skippere noget vanske¬

ligt at finde Vei, efterdi de nu ikke ret veed at

betiene sig af Sirkelen og Søekarterne, end sige

Qvadrant, eller andre Høide=Maalings Redska¬

ber, ja maaskee det vilde gaae dem, om de end

havde disse malede Blade inden Borde, som det,

efter Fortælling, gik en hollandsk Skipper fra

Amsterdam der var Slagter af Prosession, og

følgelig ikke havde lært Styrmandskonsten; thi

da Styrmanden, af hvilken Koursen og alting

dependerede, engang gik af Vagt, for at søge

Rolighed, og til al Uhæld havde glemt Kartet

paa
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paa Kahytbordet, hvorpaa et Fartøi under fulde

Segl stod afmalet, saa blev den vagthavende

Skipper denne store Fløite eller Fartøi paa Kar¬

tet vaer, og raabte paa sin Hollandsk med mandig

Tone: Skib fornd' Roer i Læd' og seglede

strax ind paa Stranden. Det var altsaa et for

Staten høistvigtigt Ønske, ei allene i Henseende

til denne liden Kiøbsted, men og i Henseende til

flere baade i Danmark og Norge, naar det kun

blev opfyldt, at der. maatte mere sørges for at

aabne og berede Veien for dem, der opofre sig til

Seilads og Søemandsskab, end hidindtil er

skeet; thi Navigationsskolen have de Fraliggende

især liden Leilighed til at søge, om end Evnen

kunde tillade det. Betræffende ellers Fiskerierne,

og Byens deraf flydende Velstand eller Armod,

saavel i forrige Tider som for den nærværende,

da forstaaer det sig selv, at efterdi denne Nærings¬

green fast almindelig og allevegne pleier at være

saa ustadig, som et Veirlys, saa maae den og un¬

dertiden fordum have mislinget, ligesom i Aarene

1780 81, 82, 83 og 84. thi man veed endnu

at fortælle, at for omtrent 30 Aar siden var der

saa stor Mangel paa Fiskerie ved Schagen, at

Indvaanerne maatte søge sin Næring oppe i Lan¬

det, indtil at Guds Velsignelse af Havet derpaa

faldt til igien i Overflødighed. Hvad
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Hvad i øvrigt Folkemængden i Schagens

Bye og Sogn anbelanger saavel tilforn som

nu, og det Tab eller Fordeel, som Næringerne

derved tilvendes, da haves ingen paalidelige Ef¬

terretninger om den Sags rette Beskaffenhed i

forrige Tider. Men i Aaret 1781 vare 91 Fa¬

milier boesatte i Schagens Bye 28 i Øster¬

bye, og 21 i Høien, foruden 10 Bønderfami¬

lier paa Landet, eller i Schagens Sogn; hvoraf

rimelig kunde sluttes, at Folkemængden paa dette

Sted endda ikke var saa meget ringe; men da An¬

tallet af Mandfolk overhoved bemeldte Aar ikkun

beløb sig til 290, og Fruentimmernes til 360,

saa synes deraf at følge, at Folkemængdeni Scha¬

gens Kiøbsted just ikke har, eller kan have at be¬

tyde meget stort, og allermindst, naar man tillige

betragter, at iblandt det opgivne Antal i alle tre

Byer ikkun befandtes 170 Mandspersoner fra 16

til 60 Aar gamle, og 230 Fruentimmer af samme

Alder, hvilken Alder, om ikke just i Henseende

til Frugtbarheden, især for saavidt Fruentimmer¬

Kiønnet angaaer, saa dog i Hensigt til Arbeids¬

Forretninger, her ansees nogenlunde for at kunne

passere, da Folkene i Almindelighed ere af en

stærk Natur og Legemsbygning. Vel er nu, som

meldt, Mandfolkenes Antal, i og for sig selv be¬

tragtet,
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tragtet, heel ubetydeligt, inden det lider nogen

Afgang, at forstaae, naar derved skulde drives

Fiskerie omkring Schagen, som det burde og kunde

drives, og Fiskevarenes Afsætning derhos vedbør¬

lig befordre; men hvormeget formindskes det

ikke ved de aarlige (jeg havde nær sagt, uforholds¬

mæssige) Udskrivninger, som f. Ex. den Udskriv¬

ning i Aaret 1780 da over 20 Mand af en saa

liden Flekke, og deriblandt endeel Givte, blev

udtagne 2 Kongens Flaade behøver, og bør have

Folk, det er en unægtelig Sandhed, og de komme

derfra som oftest tilbage igien muntre og veløvede

i mange Henseender saa det kan ansees for en

Lykke for det unge Mandskab, at tiene under de

kiekke Danske Søcofficerer; men naar Folkene

afgives, og lade sig forhyre paa de lange Reiser,

da blive de gierne enten bortrykkede af ualminde¬

lige Sygdomme, eller og ikke skiøtte om (hvilket

som oftest skeer) at søge sin Fødestavn igien; og

hvem skal da i saa Fald forsørge Kone og Børn

hiemme m. v.2 Visselig, den Deel af Pu¬

bliko, som maaskee aldrig har høstet nogen For¬

deel af Handelens Udvidelse, hvorimod Nærin¬

gerne ligge stille hiemme; og synes mig da i slige

Tilfælde, at det ikke allene var høiligen billigt,

men og tillige nyttigt for Handelens Befordring,

og
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og især for at det store handlende Kiøbenhavn

kunde tilvende sig de smaa Kiøbsteders Kierlig¬

hed uden hvilken den hele Omsætning m. v. vel

ikke kan bestaae; at ethvert Handelsselskab i saa

Fald oprettede en Hielpekasse, for at understøtte

de paa foranførte Maade forladte Enker og fader¬

løse Børn; men for endnu tydeligere at lægge

Folkemængdens Tilstand for Dagen i denne lille

Egn, da vil jeg indføre her en kort Fortegnelse

over de i Schagens Menighed Kopulerede, Fødde

og Døde, fra Aar 1754 til 1781 inclusive.

Kopu¬
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Døde.Kopulerede Fødde.
—

Aar Mænd Qv. Dr. Pig.Par. Dr. Pig.

2 5 6 112 131754 4

5 91755 1I2 353

7* —1756 I3 7 *39

1757 5 4 10 168 137

26 18 9 5 2
—

1758 9

5 2 22 5981759
—

315 X 21760 411 7

101761 14 3 *44

6 15 4 81762 II 94

61763 9 10 4 1014 13

IO 141764 15 6 * 7 5

6  5 87 273.2765

6 111766 4 4 3 4 9

1767  6 S14 144

6 7 § 1061768 13 9

S 6 8 41769 11 178

16 18 20 22 I1 8151770(

1771 1° 1310 5 4 4 4

1772 13 14 4 5 * 37

I 10 12 6 8 81773 3

16 10 8 9 4 31774 5

5 15 6 66 13 131775

1776 15 1011 * 2 27

17 101777 4 8 4 25

7 2X1778 10 10 6 2

23 221779 3 5 9 63

15 13 42 25 22.1780() 7
X II 201781 33 47

— —

157 192 173 161175 335 331

End¬

(*) Grasserede Blodgang (V) Børnekopper.
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Endnu i det Aar 1786 har en Art af For¬

raadnelsesfeber allerede bortrykket i Schagens

Menighed 46 Mennesker og hvoraf nogle meget

pludselig.

Heraf sees da, at Folkemængden i Scha¬

gens Kiøbsted og Sogn just ikke er af meget stor

Betydenhed for nærværende Tid, og var det endda

vel, om den blev ved det den nu er; men det er

neppe at formode, efterdi Sandflugten fast har

giort Ende paa den Deel af Næringerne, som Jord¬

dyrkningen skulde frembringe hvorom mere paa

et andet Sted. At ellers flere Fruentimmer eller

Qvinder ere døde i ovenmeldte Aar i Schagens

Menighed, end som Mandfolk, det synes at kunne

tiene til Beviis paa, at Mandfolkene her just ikke

drive Havfiskeriet med saa stor Iver som paa

mange andre Steder hvor Baadene desaarsag

saa tidt omkomme, og hvoraf følger, at de døde

Mandfolkes Antal gierne overstiger Fruentimmer¬

kiønnets. Vel ere Fruentimmerne paa denne

Udhuk i Almindelighed og for saavidt Fiskerin¬

derne angaaer temmelig seie og stærke af Natur;

men ikke desto mindre forekommer mig dog, at

deres Helbred meget maae svækkes ved det, at de

saa tidt gaae med bare Been baade Vinter og

Som¬
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Sommer, hvorimod de holde det for høist fornø¬

dent at binde et Tørklæde for Munden, saavel i

den strængeste Kulde, som i den stærkeste Varme,

men ere ubekymrede for Resten om den øvrige

Deel af Legemet; Mandfolkene derimod tilføies

størst Skade ved at slæbe Baadene op og ned i

det tunge Sand, uden at lægge Ruller eller Val¬

ser under dem til at lette Arbeidet, som brugelige

er paa andre Steder; og derfor ere der saa mange

Mandfolk syge af Brok, Lændevee og andre

slige Sygdomme, som grunde sig i en alt for stor

Anspændelse af Kræfter som f. Ex. ved Forløf¬

telse. Formedelst den megen Fiskespise, som den

gemene Mand nyder, indfinder sig ikke sielden

Blodgang paa Schagen, uagtet at den ikke altid

har saa farlige Følger som den havde i Aaret

1770. Lægerne i Aalborg og Sæbye ere alt for

langt borte, nemlig den ene 14, og den anden 7

Miil; og hvor formaaer da en Fisker, at lade

slige Folk hente, og betale desuden alle de derved

foraarsagede Omkostninger: Naar Naturen alt¬

saa ikke kan hielpe sig selv, maae jo de Fattige,

som udgiøre Mængden, lide stor Nød eller om¬

komme, hvilket synes at burde raades Bod paa

jo før jo heller; og som der ingen ordentlige Læger

ere i Schagen, saa ere der og langt mindre erfarne

B eller
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eller overhørte Jordemødre, ja ikke een eneste

Jordemoderstoel engang. De Høie og Lave maae

derfor i alle tre Byer lade sig betiene af en uersa¬

ren gammel Kone, som er noget betænkeligt, da

slig en Forretning anrører enten tvende Menne¬

skers Undergang eller Frelse paa eengang. Vel

har jeg erfaret af de offentlige Tidender, at de

allernaadigst beskikkede Landphysici i Aalborg have

tilbudet deres Underviisning i Jordemoder=Kon¬

sten, hvori de altsaa have fyldestgiort deres Plig¬

ter, saavel i Hensigt til dem, der boe paa Landet,

som i Kiøbstæderne; men at slige priisværdige

Anstalter ikke vedbørlig opnaae sit Øiemaal, det

viser daglig Erfarenhed; og var det at ønske at

sligt dog maatte drage Regentens høie Opmerk¬

somhed til sig. Imedens at jeg opholdt mig paa

Schagen, som den, der havde i nogle Aar, under

brave Læreres Opsigt og Underviisning i Kiø¬

benhavn, deels lagt mig efter de medicinske Viden¬

skaber, og deels praktiseret noget, hialp jeg saa¬

vel en og anden af Borgerskabet, som af de Søe¬

farende, der var kommen til Skade, og ikke kunde

faae anden Hielp, af yderste Kræfter og efter ringe

Indsigter, som noksom der er bekiendt. Forhen

holdt Mængden sig til Sognepræsten, Herr Lod¬

berg, der havde erhværvet sig god Kundskab om

slige
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slige Ting i Aalborg, og var meget beredvillig til

at understøtte især Fattige under slige Omstændig¬

heder. Men at der desuagtet indfaldt mange Til¬

fælde, som ingen af os kunde raade Bod paa, det

kan Læseren let slutte. Est qvoddam prodire te¬

nus si non datur ultra: Imidlertid var det høi¬

lig at ønske, at Præstestanden havde nogen Kund¬

skab ei allene om Fødselshielpen, i Følge vore

Love, men endog om Lægekonsten i Almindelighed,

for at kunne paa slige Udkanter og fraliggende

Steder, hvor som oftest ingen ordentlige Læger

ere ved Haanden, i Nødens Øieblik hielpe og

redde et saa vigtigt Liv. — Angaaende Ægte¬

skabs Fuldbyrdelse, og den deraf flydende Folke¬

formerelse, da viser Tabellen, at den snarere af¬

tager end tiltager, saa, dersom det skal gaae

saaledes til i en Snees Aar eller flere, som det

gik til i Aaret 1781, nemlig at kun eet eneste Par

bliver viet om Aaret, hvilket formodentlig er uhørt

i nogen anden Dansk Kiøbsted. saa maae jo

Schagen blive blottet for Mennesker, allerhelst

da saare faa af udenbyes Folk skiøtte om at sætte

sig ned i Byen, og de Indfødte selv Tid efter an¬

den begynde at forlade den. Endelig sees af Li¬

sten Forholdet imellem Antallet af de fødte Drenge

og Piger i Schagens Menighed i den Tid, Listen

lyderB 2
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lyder paa, og at dette næsten stemmer overeens

skiønt i det Smaa, med den Beregning, som er

giort over Londons fødte Drenge og Piger i 1o1

Aar, hvor Forholdet er som 52 imod 49, eller,

som Nieuwentydt regner 100 imod 99 (2).

Men betænk engang1 Er Schagen dog ikke at

roese, som i Forplantnings=Forholdet saa nær

kan komme i Ligning med London, uagtet den

store Forskiel, der er paa en ussel Fiskesuppe og

mange kræsne Rætter af fede Staldstude m. v. 2

J øvrigt hvad Indbyggernes Flittighed angaaer,

og de Fordele, som Næringerne deraf skulde høste,

da vides ikke, at Mandfolkene af Fiskerstanden

foretage sig noget synderligt andet, end at bøde

og lappe paa deres Fiskeredskaber al den Tid, de

ikke drage ud paa Fiskerie som undertiden kan

vare meget længe, og især om Vinterdage; hvil¬

ket synes at komme fornemmelig deraf, at der ere

faa af Fiskerne som forstaae at giøre noget andet

med deres Hænder, end at slaae op og drivte Tov¬

værk, hvilket i Sandhed er stor Skade, og hvoraf

følger, at Tiden ofte unyttig anvendes; muelig

kunde og Magelighed undertiden have nogen

Deel

(2) See C. Thestrups Danmarks og Norges Krigs¬

Armatur, S. 349.
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Deel deri, da Fiskere gierne pleie at være tvære

at faae til de Legemsøvelser, som ere uden for de¬

res Fag. De gemene Fruentimmer bøde ogsaa

meget ofte Flyndergarn, samt spinde den Traad,

søm dertil udfordres, og hvilket Arbeide de for¬

staae meget godt. Ellers ere i Byen henved en

Snees Væve= og Spindekoner som forfærdige

grovt uldent og linned Tøi, som f. Ex. Læreed,

Olmerdug, Bolster og stribet Tøi, hvilket sidste

seer temmelig godt ud m. v. deels til Salg, og

deels til eget Brug.

+——

B Andet
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Andet Kapitel.

Om

Bygninger paa Schagen m. m.

7or at Læseren saavel i Henseende til det ene som

til det andet skal kunne giøre sig rigtige Begreber

om Schagens Tilstand og nærværende Forfat¬

ning, er det at dette Kapitel anvendes til at af¬

male eller beskrive Huusbygningerne overhoved

paa Stedet og vil jeg da først henvende mig til

Fyrtaarnet som er en offentlig Bygning, og just

saadan en, hvorved den Danske Regiering ikke

lidet har giort sig fortient af Søefarten. Vel

burde jeg paa dette Sted give et kort Udtog af, og

Efterretning om de allernaadigste ogpriisværdigste

Foranstaltninger, som ere giorte til Søefartens

Sikkerhed førend det nu værende Taarn blev

bygget; men da de Brevskaber som dertil hen¬

høre, ikke ere i mine Hænder, maae jeg lade mig

nøie med at ansøre det, som jeg har hørt derom

af en Mand som tiente ved den forrige Fyr i

28
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28 Aar, og som bestaaer i Følgende: “Det gamle

* Fyrtaarn stod kort ovenfor Schagens Udhuk, og

ved den sydlige Side af samme paa en Høi

Veller Bakke, som endnu kaldes Fyrbakke. Denne

Bakke blev saaledes Tid efter anden undermi¬

Vneret eller indhulet af Havet, at man i Aaret

21746 eller 1747 var nødsaget til at lade det

nedrive og opbygge et andet i dets Sted. Det

Vgamle Fyrtaarn bestod af et meget høit og tykt

7 Ttæ der lignede en Møllestub, og var omgivet

Dmed endeel Stiver. Ovenpaa Stubben stod en

stor Jerngaffel, som var til at dreie omkring paa

* Stubben, paa det at Fyrpanden altid kunde

komme til at hænge paa Vindsiden. Vippe¬

*stangen, saa svær, som et Mastetræ, gik ned i

Gaffelen, og derpaa hængte Panden nemlig

Nved den ene Ende af Vippestangen. I denne

*Pande som var til at hidse op og ned med en

VTallie gik omtrent 6 Skiepper Steenkul paa

Vgangen. Fyropvarternes. Vaaningshuus og

Kulhuset bleve sløifede til samme Tid, som den
7gamle Vippefyr, hvilken af nogle kaldtes Taarns

Dmen førend det skede, kom Befaling, at begge

7Fyrer skulde prøves lunder behørig Opsigt, og

*da medgik i een Nat ved den ny 10 Tønder og

72 Skiepper, men ved den gamle ikkun 3 Tønder

ogB 4
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9 og 2 Skiepper Steenkul. I Aaret 1754 blev

*forfærdiget med megen Bekostning og sendt til

* Fyren en Lygte fra Kiøbenhavn, af Kobber og

2 Jern, ganske cirkelrund, med 60 Glasruder i,

Vsamt ligesaa mange Lamper og ved hver Lampe

Den stor poleret Messingplade der tilhobe gave

Det mægtigt Skin fra sig. Lygten skal have væ¬

Dret omtrent 8 Alen i Giennemsnit nedentil, og

Novenpaa den en stor forgyldt Kugle, samt ind¬

Vdeelt i 4 Rum, med 2 Røghatte. Denne Lygte,

Dsom man havde tænkt at kunne være tienlig til

v Brug i Stedet for en ordentlig Fyr antændt

Dmed Olie kom aldrig til at brænde paa Scha¬

ogen, men blev efter Ordre ført til Kiøben¬

*havn igien og det formodentlig af den Aarsag,

Dat man imidlertid har indseet, at Vinduerne ud¬

Nyendig maatte blive tildækkede med Iis og Snee

Dom Vinterdage, og følgelig det vedbørlige Skin

Nunder slige Omstændigheder forsvinde, eller i det

Amindste fordunkles m. v.

Angaaende det nye Fyrtaarn, da er det byg¬

get omtrent 6 a 7 Bøsseskud norden for det Sted,

hvor Vippefyren før var, eller den saa kaldte Fyr¬

bakke og omtrent en ¼ Miil vesten for Scha¬

gens Rif, paa det at Fyren desto lettere og sna¬

rere
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rere skulde kunne sees af de Seilende paa begge

Sider af Odden, som den og giør, ja endog 5

til 6 Mile eller meer i klart Veir. I N. V. fra

Taarnet, som er mestendeels rundt, opført af

Muursteen, og 27 Alen i Høiden, har Hans

Majestæt, Kongen, ladet bygge et Huus af 12

Fag til Fyrforvalterens Vaaning og Materialiers

Forvaring. Denne Bygning erfret smuk og be¬

hængt med røde Teglstene overalt. Kullene hid¬

ses op igiennem Taarnet, og lige til Panden, i en

dertil indrettet Kurv; men de der have Opvart¬

ning ved Fyren, og andre, som ville forlyste sig

ovenpaa Fyrtaarnet, (hvilket er meget behagelige

om Sommerdage, allerhelst i Krigstider, da hele

Flaader passere forbi) maae trine op af temmelig

steile Trapper der forvolde Ubevante især en

Slags Senetrækning eller Stivhed i Laar og

Been nogle Dage efter som dog fremmede Til¬

reisende neppe have villet troe, men dog, ved at

prøve Tingene, erfaret Sandheden, ja endog

Søefolk, der ere vante til at klavre op i Vantene;

og ligger Aarsagen dertil allene i Trappernes Ind¬

retning, hvorved Senerne spændes for meget og

for tidt ad gangen. Nogle Søcfarende paastaae

ellers sig at have iagttaget at en Fyr ikke giver

saa klart Skin eller Glands fra sig i ost=og sydøst¬

ligeB5
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lige Vinde, som ellers, hvilket, om saa er, synes

at foraarsages af Luftkredsens større Disighed

med disse, end som hine Vinde; men ellers kom¬

me vel slige Forandringer meget an paa Landenes

Beliggenhed og Høide m. v., hvoraf da følger,

at forbemeldte Iagttagelser neppe kunne blive til

nogen Hovedregel for de Søefarende. Men det

er og bliver en nodvendig Sag, at alle og

enhver bør lægge nøie Merke til Naturens

Afvexlinger for tilsidst om mueligt, at

komme til det visse og faste Maal. I forrige

Tider gik det ellers saaledes til, efter Beretning,

med Schagens saavel som med Anholts Fyrer,

at baade Bygningernes Vedligeholdelse og Kulle¬

nes Anskaffelse m. v. blev overdraget for en vis

aarlig Summa, enten ved Licitation, eller anden

Akkord, en eller anden vederhæstig Mand der

tillige skulde have Overopsigt med Fyrbøderne, og

nøie opagte, at den allernaadigste Forordning af

21. Martii 1705 vedbørlig blev efterlevet; men

da den forønskte Hensigt i, at forskaffe Søefarten

den tilsigtede Sikkerhed ved denne vise Foranstalt¬

ning formodentlig ikke blev fuldkommen opnaaet,

maaskee fordi at Schagen og Anholt just ikke

finder enhvers Bifald i at boe paa, og altsaa

neppe deres, som have Evne til at staae i For¬

skud
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skud m. v., saa fandt Hans Majestæt Aar 1779

allernaadigst for godt at befale, at Fyrvæsenee

skulde sættes paa en anden Fod. Plakaten af

1. Febr. ovenmeldte Aar, som staaer i nøie Sam¬

menhæng med Fyrforordningen af 21. Martii

170; hvilke begge vise ikke allene kongelig, men

derhos en sætdeles faderlig Omsorg for alle Ri¬

gers Undersaatter og deres Velfærds Fremme,

især i Nødens Tid, blev altsaa udstedet, nye Ind¬

spektører ved begge Fyrer antagne med passende

Løn, Boliger opsatte, Materialier tilførte og

Overflødighed af Kul anskaffede for kongelig Reg¬

ning. Nytten af disse vise Foranstaltninger er

og, saa soleklar, at jeg ikke behøver videre at

melde derom. Men ikke desto mindre vil jeg dog

til de Søefarendes Trøst og Glæde, endnu be¬

tragte denne vigtige Sag noget nøiere, og da

vende mig til Fyrtaarnet igien der er i Høiden,

som før blev meldt, 27 Alen fra Grunden af, og

3 Alen neden for samme i Jorden, men Murens

Tykkelse nederst 144 Tomme, samt dens Om¬

kreds sammesteds Til=eller Ibygningerne nind¬

beregnede, 12 Alen, hvorimod Murens Tykkelse

øverst ikkun er 19 Tommer, samt Taarnets Gien¬

nemsnit nederst, Muren iberegnet, 9 Alen

2½ Tomme, og øverst 7 Al. 12 Tommev. Her¬

tif
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til kommer Taarnets indvendige Viide ved Jor¬

den eller Gulvet der udgiør § Al. 21 Tommer,

og dets Viide øverst indvendig ligesaa 5 Alen

22½ Tomme, men Overfladen, som er bedækket

med Sandstene, og tilsidst Bornholmske Fitstene,

der gaae 8 Tommer neden for Muren, har en

Brede af 8 Al. 13 Tommer. Prospekt=Teg¬

ning af Taarnet og hosstaaende Bygninger, ta¬

gen ved Greenen, forestilles paa Tab. I. I den

første ny Fyrpande, som den nuværende Kongel.

Fyr=Indspektør, Herr Saxild, lod forfærdige,

i Følge Kammerets Ordre, bleve de løse Skinner

giorte af fiirkantede Jernstænger, omtrent ½ Tom¬

me i Kant, da man til de forrige Fyrpanders løse

Skinner bestandig havde betient sig af det bredeste

Jern eller Jernstænger som kunde faaes. Til

at opfylde det store Rum, som de brede Jernskin¬

ner udgiorde, ansaae man nyttigt at 13 eller 14

af de smale burde anvendes og følgelig bliver,

efter den ny Indretning, langt flere Aabninger

eller Trækhuller paa Fyrpanden, end tilforn, og

det jævnt fordeelte overalt, saa at, i hvor lidet

end Vinden blæser eller skraler, træffer den strax

for sig igien en ny Aabning paa Fyrpanden, hvor¬

af da nødvendig følger, og maae følge, at Fyren

under nærværende Forfatning blusser langt stær¬

kere,
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kere, end imedens hine gamle Pander vare i

Brug, ihvorvel at derhos vgsaa synes at med¬

gaae endeel flere Kul. Man skal og have med

Vished iagttaget, at med Nord, N. N. V. og

Nordvestlige Vinde fortæres omtrent ⅓ Deel mere

Kul, end med de andre Vinde af lige Styrke;

men hvem forstaaer at sammenligne Vindenes for¬

holdsmæssige Styrke og Grader under alle eller

de fleste afvexlende Omstændigheder, undtagen

maaskee nogle faa Physici, der ligesom have be¬

mestret sig Naturens Hemmeligheder og tillagt

sig praktiske Instrumenter, hvoriblandt min for¬

rige værdige Lærer Herr Professor Kratzen¬

stein, med al Billighed kan regnes, som om disse

Ting undertiden har ladet sig forstaae med nogle

theoretiske Grundvolds=Satser, der kunde ved

Praxin sætte denne Sag i et fuldkomnere Lys¬

end hidindtil, hvortil jeg dog ikke har faaet Lei¬

lighed. Og da det Kongelige Vestindiske,

Guineiske Rente= og General=Toldkammer stedse

har havt dets Hensigter henvendte til at befor¬

dre Søefartens Sikkerhed, især i de senere og

oplyste Tider, saa lod det og, i Følge Ordre

af 14. Julii 1779, anstille en Preve hvilken

Sort Kul (Skade dog, at de Færøiske ikke

blive brugte ved Fyrene eller i det mindste

prø¬
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prøvede (a):) enten nemlig de skotske, eller de

neukastelske, baade i den ene og den anden

Hen¬

(a) Naar Danmark havde Skove i Overflødighed,

ja om det kun var til fornødent Brug, skulde man

ikke undre sig saa meget over, at den Færøiske

Steenkuigrube bliver saa at sige betragtet med lige¬

gyldige Øine. Men da Ersarenhed viser det mod¬

satte, saa ere nogle af de Tanker, at denne Kold¬

sindighed er dreven videre end den burde. Mig

sorekommer i det mindste meget selsomt, at Fyrene

ikke blive sorsynede med Færøiske Steenkul, aller¬

helst, da der saa lidet er at fortiene ved Farten,

og naar der tillige betragtes, at Produkten sagtens

maae være tienlig til dette Brug, hvilket synes at

lade sig afbevise, naar man lægger til Grund den

berømmelige Herr Professor Kratzenstein (der en¬

delig maac have vundet sidem publicam, fremfor

nogle svagtænkende Brændeviinsmænd i Kiøben¬

havn) hans Betænkninger over de Færøiske

Steenkul, som, ester given Tilladelse, herved

meddeles den gunstige Læser til patriotisk Efter¬

tanke, lydende Ord for andet saaledes:

v Da jeg har været en af de sørste, som nui 22

Aar med stor Beqvemmelighed og Fordeel har

brændt Steenkul i mine Ovne, i Stedet for

Brænde, og hver Vinter deraf forbrugt 2½ til 3

Læster: saa ønskede jeg at vide om de Færøiske

Steen¬
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Henseende kunde ansees tienligst til Brug ved Fy¬

ren, men hvad Udfald den Sag har saaet, er

mig

Steenkul kunde nyttes til samme Brug. Herr

Henkel leverede mig efter min Begiering omtrent

½ Kubiksod, hvoraf jeg om Morgenen Klokken 8

lod lægge Halvparten i Vindovnen udi mit Kam¬

mer. Disse kom vel ei aldeles saa hastig i Brand,

som de bedste engelske Steenkul, men gave derimod

en stærkere og længere vedvarende Varme, end

hine.Skinnet deraf var saa hvidt og blen¬

dende, at jeg i en Distance af 6 Fod for Vind¬

hullet kunde antænde en Svamp ved en 9 Tom¬

mers Messing=Huulspeil, og Kl. 8½ var Kam¬

meret af omtrent 250 Kubikalen behørig varme.

Ilden holdt ved til Kl. ri, og Kl. 2 fandt jeg

endnu smaa Gløder i Asken. Asken selv udgiorde

ikke mere, end to Haandsulde, og var uden Steen¬

stykker eller Schiefer som oftest af de engelske

blive tilbage. Forholdsmaaden af disse Steenkul

befaldt min Tiener, som ellers er temmelig ucale¬

gon, saa vel, at han bad, jeg skulde kiøbe af disse

Kul, i Stedet for de engelske, om de vare at be¬

komme.

Ester udvortes Anseelse komme disse Steenkul

overeens med den Sort, som bruges i de Birming¬

hamske og Scheffieldske Fabriker til fiint Staalar¬

beide, som af de andre Sorter Kul fordærves, og

hvor¬
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mig ubevidst, endskiønt jeg synes med god Grund

at kunne slutte, at de skotske i saa Fald maae

have

hvoraf forrige Staalarbeider Descottes har givet

mig en Prøve. Herr Henkel har jeg givet et

Stykke der af, for at kunne forevise deres Lighed

med de Færøiske.

Den største Feil, Steenkul kan have udi Brug

til Jern= og andre Metalarbeider, er, naar de ere

forsynede med Svovl og arsenikalisk Kiis eller Vi¬

triolsyren, som forvandler Jern og Kobber paa

Overfladen igien til Erts, giør det skiørt, og for¬

volder en stor Afgang i Metallen. For at vide,

om de Færøiske vare fri derfor har jeg distilleret

et halt Pund deraf, og givet Agt paa Lugten, og

paa Produkten i Recipienten; men hverken jeg

eller Herr Henkel har beinerket ringeste Kiende¬

tegn deraf. Udi Racipienten befandtes ikkun lidet

Vand og Jordbeeg (Bitumen). Vandet prøvet

med lolutione calcis in Ipiritu salis med Lixivio

alcalino Ec. gav ei ringeste Kiendetegn af Vitriol¬

syrens Nærværelse. Ligesaa lidet have vi bemerket

nogen svovelagtig Lugt, da et halvt Pund deraf

blev kalcineret i en Smeltedigel, som fra Tid til

Tid blev taget fra Ilden, for at lugte til. Man

kan altsaa om disse særøiske Steenkul fuldkommen

være forvisset, at de ere fri for Svovl, Arsenik

og Vitriolsyre, og at de uden Fare kan bruges til

de
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have vundet Fortrinet og det ikke allene i Anled¬

ning af Toldsædlenes Medhold, men og deraf,

at

de sineste Metalarbeider. Men desuagtet maae

man ei fordre, at et vist Slags Steenkul, skal

være ligesaa fordeelagtige til adskilligt andet Brug,

hvortil en anden Sort Steenkul med meer Fordeel

kan anvendes. For Ex. Smedene forlange en

hastig stærk Hede, hvorved Kullene maae danne en

Skorpe som bedækker Jernet, saa at Heden ei kan

adspredes alt for at kunde fuldende et stort Dags¬

arbeide; endskiønt Jernet derved skulde lide stor

Afgang, interesserer dette dog mindre, end Svende¬

nes Kost og Løn, som igien skal vindes ved hastigt

Arbeide. At for Resten Vindovns=Steenkul kan

bruges til Smedearbeide, veed jeg deraf, at nogle

Bønder med Tak imodtage Gruset af mine Steen¬

kul, for derved at lade smedde deres fornødne

Jerntøi.

Omendskiønt Bryggere og Sukker Raffinadeurs

ligeledes forlange en hastig Hede til Kogningen,

saa tvivler jeg dog ei, at ved nogen Forandring

med Risten under Kiedlerne og Vane udi Omgan¬

gen dermed, disse Steenkul jo kunde opfylde alle

deres Hensigter, og fornemmelig Kiedlerne ved

disse blive bedre konserverede, end ved de engelske,

Men i Fald hverken Bryggere eller Smedene skul¬

de finde deres Regning ved at bruge de færøiske

Steenkul, saa ere samme dog tilforladelig nyttige

at
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at høistbemeldte Kollegium siden efter indgik med

Hr. Krigskommissair Brown den Akkord, at han

skulde

at brænde i Vindovne, og bedre dertil end de her

brugelige engelske. De færøiske kunde i det mind¬

ste spare Landet en Udgivt, som hidindtil for saa¬

danne er udgaaet. Jeg. bruger deraf 3 Læster

hvis Priis haver varieret i de sidste 20 Aar fra I1

til 18 Rdlr. Denne Konsumtion vilde for 1000

Familier udgiøre circa 36000 Rdlr. og blev vist

større, naar Familierne i offentlige Blade bleve

underrettede om Maaden, at omgaaes med dem,

og om Fordelen, som af deres Brug haves, hvor¬

ved en stor for Brænde udgaaende Pengesum for

Landet blev sparet. Endnu kunde Konsumtionen

af de færøiske Kul forøges ved at forvandle endeel

deraf til Coocks og Cinders, ved at uddrive deraf

den Jordbeegagtige Damp og Røg i en med ringe

Omkostninger dertil indrettet Ovn. Saadanne

Kul kan bringes til samme Hensigter, som Trækul,

og give en langt større og langvarigere Hede, men

hverken Lugt eller Rog fra sig. De samme kan og

med stor Beqvemmelighed bruges af Guldsmedde,

Giørtlere og Klokkestøbere ic. Til Metallernes

Smeltning, og i Bergverkshytterne selv til de

store Smeltninger, og ligeledes udi Glashytter;

da Sagen allene kommer an paa at blive vant til,

behørig at omgaaes med dem. I Engelland sælges

disse ⅔ elter kanskec 1¼ eller ⅟ dyrere end de raa

Kul,



——— *— 35

skulde for Aarene 1781, 82 og 83 anskaffe til

Forbrugelse ved Fyren 40 Læster skotske og 20

C 2 Læster

Kul, og da ved Tilberedningen tabes ⅔, saa give

de ½ Fordeel udi Salget. (*)

Beliggenheden af de færøiske Steenkul er saa

beqvem baade til at vinde og bringe dem til Skibe¬

ne, at jeg i ingen Efterretning om Steenkuls¬

gruber har sundet et lige saa beqvemt Sted. De

udfordre ei mere end en forsigtig Udbrækning, som

maae begyndes fra den laveste Side for at blive

frie for Vand: at lade staae Pillere af Kul til

Dækkets Understøttelse, og brække den istore Styk¬

ker, og at indrette en beqvem hængende Vei af om¬

trent 2 til 3000 Alen fra Brækningsstædet til

Havnen. Saa kan i en med Bremse dertil ind¬

rettet Vogn, med eller uden Hest, ligesom Veiens

Inklination er stærk nedføres hvergang omtrent

3000 K Steenkul, og styrtes udi Skibet, saa

at ingen dobbelt Ud= og Indlosning udfordres.

Efter

(*) Af i Chaldron Kul blive † Chaldron Cinders efter

Operationen. Den første køster i2sh. Cinders lige¬

saa meget paa Stædet 20sh. Meni Neükastel (siges

Jars) sælges Chaldron om † dyrere, skal vel hedde
om ; Deel. Da † Chaldron a 16sh. give i Chald.

Cindres a 20 sh., saa er Fordelen, ⅕ af Steenkul.

Prisen. i Chaldron har efter Eisenschmid 36 Bushels,
1 Bushel 218015 engelske Kubiktomme, men efter

Jars 8o Bushels (Pag. 197.)



——36 —

Læster Newkastelske Steenkul aarlig. Til Lættel¬

se for Befragterne ere ikke allene de Skibe, som

føre

Efter Herr Henkels Beretning skal i Havnen være

et Sted, hvor Skibene kan anlægge tet til

Stranden ved Siden af en sandagtig Klippe: her

udfordres da allene, at udsprenge saameget af den

bløde Sandsteen, at Vognen frit kan naae Ski¬

bet. For det sørste kunde man og ved Pramme

bringe Kullene til Skibet. Mæugden af disse Kul,

som ere saa lætte at vinde, er saa stor, at de i

mange Aarhundrede ei kan forbruges, saalænge

deres Brug allene for Vindovnene indskrænkes.

Efter Herr Henkels Skiønnende er Flötzens

Længde omtrent 6000 og Middelbreden 2o00 Al¬

ne, Høiden af den reene Kul 2§ Alen. Den in¬

deholder altsaa 30,000,000 Kubikalen, eller 240

Millioner Kubiksod, som udgiør 48 Millioner

Tønder, 24 Million Læster Steenkul, forudsat,

at Flötzen overalt er ligesaa mægtig, som den uden¬

til synes at være, (hvilket bør formodes, siden

den sees paa begge Sider af Fieldet.) Naar hvert

Aar for 1000 Huusholdninger deraf indsørtes

3000 Læster a 10 Rdlr. saa kunde Flötzen udholde

i 8 Aarhundrede, og indbringe 26 Millioner Rdlr.

Naar den anførte Vei til beqvem Transport fra

Gruben til Stranden engang var indrettet, saa

vilde de øvrige Omkostninger derved mestendeels

kun bestaae i Løn for Brækningen og Skibsfragten.

Udi
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føre Seenkul til Fyren, befriet for Lastepenges og

Accises Erlæggelse m. v., men og Varene for alle

Udgiv¬E 3

Udi Kulgruberne ved Newkastel betales for Bræk¬

ningen af 600 Centner, a 112 K § Earthings

eller 24 8., og en Mand kan der i 6 a 7 Timer

vinde 12 til 1 5000 Ct. og fortiener 3 a 4 me Dsk.

I Kulgruberne ved Malmøe betales for Bræknin¬

gen af i Tønde Kul 10 Øre sv. eller 6 83. dansk. (*

formodentlig for den større Besværlighed at arbeide

i meget lave Gange. Om man nu regnede ligesaa

meget paa Færøe og atter saa meget for Trans¬

porten til Skibet, som var det høieste, saa blev

enda 414 8. Overskud paa hver Tønde til Skibs¬

fragt, Told og Profit, Læsten til 10 Rdlr. be¬

regnet. Ved Newkastel koster 1 Tønde eller 200

K dansk paa Stedet 12 s. dansk, og i Magazinet

11⅔ til 145 B. efter sammes Bonitet. Naar de

ere bragte paa Skibet, koster den ordinaire Sort

med alle Afgivter 23 s, samme sælges her for

64 8. giver 41 B. til Fragt, dansk Told og Prø¬

fit. Kiøbmamden kan altsaa have sammel Profit

ved de færøiske, som ved de engelske Kul, endskiønt

han sælger de første 2 Rdlr. lættere end de sidste,

og Engellands Krig med andre Nationer kan ei for¬

høie Prisen. Efter mit Skiønnende vilde det være

bedst, at overlade disse Kuls Brækning og Debit

bedst,

(*) Efter nærværende Cours gielder i svenkk Øre

saameget som † 6. Danske. O.
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Udgivter, Maalepenge undtagne, som Hans

Majestæt dog selv lader udbetale, alt i Følge de

mig

til en eller fiere Kiøbmand, som, nogle af de for¬

ste Aar undtagen, maatte give Tiende deraf til

Kongen. Landet selv vilde vinde mange Penge

med Brækningen og Transporten, Indbyggerne

vænnes til Arbeide, og derved blive befriede fra

deres Fattigdom.

General=Betragtning over

Steenkullet.

Paa alle de Stæder, hvor der haves Steenkul

i England, Skotland, Tydskland, Rederlandene,

Sverrig ic. findes aabenbare Beviser at de have

deres Oprindelse af Træer som ere giennemtruk¬

ne med Jordbeeg. Er Træet fuldkommen mættet

deraf, uden Tilsats af Slam, saa bliver Træet

Crystalliseret som Tærninger og faaer en glindsen¬

de Anseelse. Denne Sort kaldes Beegkul, smel¬

ter sammen udi Ilden, giver en hastig og stærk.

Hede, men fortæres og hastigere, og efterlader

megen Aske; derfor skikker denne Sort sig bedst til

Grovsmedearbeide. Er Træet ei suldkommen mæt¬

tet med Jordbeeg, saa falde Kullene mindre glind¬

sende, mindre Terningagtige, smelte ei sammen i

Ilden, antændes langsommere, men vedholde

Ilden længere, og efterlade lidet Aske. Af denne

Sort ere vore Færøiske. Deres Generation skeer

paa de Stæder, hvor enten Jordarter holde lidt

Jord¬



—— 39

mig naadigst tillagte Ordres, fra det høie Gene¬

ral Toldkammer af 22. Junii 1782, saa at ved

denneC 4

Jordbeeg, eller hvor Flötzen ei ligger dybt nok.

Er Jorden over disse Træfiötzer stærk blandet

med Vitriol, Alun, Svovel, Jern, Arsenik ic.

saa trænger dette sig tillige med Jordbeget og Slam

ind i Træflötzen, og forvandler samme til mesten

uduelige Kul, som forderve Jern og andre Me¬

taller udi Ilden, og efterlade megen Aske, og

Skiefer. Denne Sort finder man meest i de øver¬

ste Lag udi Steenkulgruberne; og er det en besyn¬

derlig Exception ved de Færøiske, at slet intet

Svovelagtigt i det saa høie Lag bemerkes. Imid¬

lertid kan man anvende forbemeldte Kul til at ud¬

lude deraf Vitriol og Allun, som og i Sverrig

skeer.

For at blive fuldkommen overbeviist om Steen¬

kullenes sande Oprindelse, kan man ikkun betragte

de Stykker, hvoraf den ene Side endnu er aabenbar

Træe, og den anden Ende terningagtig og glind¬

sende Steenkul. Jeg har heraf seet mange Prøver,

og selvsamme blandt den islandske Surterbrand.

Man kan altsaa med Rette sige: Steenkul er med

Jordbeeg mineraliseret Træ, og selv petrificeret

Træe, naar endeel leeragtigt og til Petrification

duelig Slam forener sig dermed. men dette hin¬

drer ei at erkiende de udi denne Tilstand værende

for
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denne priisværdige Indretning synes, at være

brugt al muelig Omsorg og Forsigtighed og var

det

for meer eller mindre ægte Steenkul end de andre,

omendskiønt de kan være meget ulige duelige til at

underholde Ilden.

Disse vidtløftige over en stor Deel af En¬

ropa under Jorden sig strækkende Træflötzer heve

uden Tvivl deres Oprindelse af de uendelige Skeve,

som i de ældste Tider bedækkede Jorden, men ved

Oversvømmelser af Oceanen og Floder ere omstyr¬

tet, med Slam bedækket, og derefter forvandlet

deels til Steenkul, deels til Agater Chalcedoner,

og Jaspisagtige Steene, ligesom Jordens Vædsker

paa de Steder have været beskaffen. Saaledes

seer man ved Coburg en med et høit Bierg bedæk¬

ket underjordisk Skov, hvis Træer ere forvandle¬

de til Agat. I Siberien findes en Grube, hvor¬

udi et overmaade stort overende staaende Træe som

er forvandlet til riighaltig Kobberertz. Ved Brüg¬

ge og Herzogenbusch findes ligeledes en underjor¬

disk Skov, fældet af en Nordvestlig Oversvømmel¬

se, som nu med 10 a 20 Alen Jord er bedækket,

og ikkun sort og haard men ei endnu forvandlet

til Steenkul. Jeg selv har paa min Fart paa

Dwina=Strømmen i det nordlige Rusland, seet

mange saadanne endnu uforandrede underjordiske

Skove kige frem af den steile afskaarne Strand,

sældet efter Strømmens Direction, og bedækket

med
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det at ønske, at man ved denne Leilighed kunde

give ligesaa sikkre Efterretninger om Foranstast¬

E 5 ninger¬

med en derpaa nedsat Øe, som miilelange Iis¬

stykker fra høiere Steder have løsrevet og med¬

ført. At nogle af disse Flötzer findes over 100

Fod dybt under Jorden, og under Oceanens Over¬

flade selv, er ei vanskeligere at forklare, end det,

at i samme Dybde under Jorden selv ved Amster¬

dam findes Leer, blandet med Søemuslingskaller;

hvilket noksom beviser, at paa disse Steder i de

ældre Tider haver været Søestranden eller Søe¬

grunden hvilken derester med det af store Floder

tilførte Sand og Jord er bleven opfyldt.

Da efter Observationer paa mange Steder

Steenkulsslötzerne ligge i lange Streger under Jor¬

den, stige ned under Havets Bund, og komme

hist og her op igien for Dagen, ligesom andre

Jordlag, saa er det meget sandsynligt, at den fæ¬

røiske Flötz er en Continnation af den skotlandske.

Ligeledess har jeg Aarsag at formode at den hel¬

singborgske eller malmøiske Flötz kommer op her i

Sielland i en Egn ved Friderichssund, hvor jeg

allerede for 15 Aar har bemerket et Sted, som

har al Anseelse derefter. Naar det forlanges, er

jeg beredvillig at anvise dette Sted til Herr Hen¬

kel i næste Foraar, og at lade samme Sted hist

og her med et Jordboer undersøge.* Kiøbenhavn

den 24. Febr. 1773. R.

Saa
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ningerne ved de andre Fyre paa det at Fremme¬

de kunde see om der ikke er giort, til deres

Beste,

Saa vidt Herr Prof. Kratzenstein. Ellers

berettes, at Hr. Capitain Floor ved Oplaget paa

Thorshavn skal have for nogle Aar siden, ladet

disse Kul undersøge i Aire af Coal Undertaker

Heartlp, som befandt dem bedre, send nogen i

hans Egn udbringeligt Kul. En ersaren Mand,

som efter at have dermed giort den strængeste Prø¬

ve, nemlig ved at sveise et Slags Jern, som

ikke lod sig sveise med skotske Kul, tilbød sig strax

at vilde betale disse, siden han troede dem udbragte

af et nyt Kulbrud i Stedets Egn, hvilket yder¬

mere bekræfter, at de færøiske Kul just ikke maae

være af den sletteste Sort, allene Danmark vilde

deraf giøre det rette Brug, og i midlertid beholde

de Penge som udgives for engelske Steenkul.

Desuden beklage alle veltænkende Patrioter at

Kulgrubene paa Disco og Bornholm ikke anbrin¬

ges det i saa Fald nødtrængende Fæderneland til

Nytte, og fornemmelig den paa Bornholm, som

fornuftige Bergmænd mene at allene ved Hielp af

Ildmaskinen vilde lade sig udarbeide og ellers ikke.

Et frivilligt Sammenskud vilde vel faae den beko¬

stetI Den islanske Surterbrand som findes paa

mange Steder, og ikke kan være andet end Steen¬

kul i Grunden, vil desuden bane Folk Adgang med

Tiden til nye Næringsveie, men disse skiulte Mi¬

ner
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Bedste, alt hvad soml mueligt har været: Og

paa det at de Søefarende ikke skulde kunde fare¬

fort med ugrundede Klager over Fyrens Forsøm¬

melse, som tidt pleier at skee, enten af den Aar¬

sag, at de ere forvildede i Farvandet, eller og,

at de formedelst tykt Veir ikke kunde see Fyren,

saa hastig og tydelig, som udfordres, bliver der

paa Taarnet holdt en ordentlig Dag=Journal,

over Vind og Veir m. v. og indberettet naar og

paa hvad Sted, at Strandinger i Schagens

Tolddistrikt indfalde, alt i Følge Ordres af 30.

December 1780. Aaret 1782 bleve ellers Udbyg¬

ningerne ved Taarnet sløifede hvilket i Tiden

synes, at vil geraade det til liden Fordeel.

Fyr Inspecteuren nyder frie Boelig og 300

Rdlr. aarlig af Kongens Kasse hvorimod han

lønner to Karle. En anseelig Tieneste paa

Schagen, især naar der var nogen Agerdyrkning,

hvilken

ner paa saa utallige Steder i Island behøve Berg¬

folkenes allerstrængeste Agtpaagivenhed, som maae

være sammenknyttet med Konst og Videnskaber,

for at Minerne kan blive regelmæssig aabnede,

hvor af de fleste ligge oppe i de høie steile Bierge.

I øvrigt kan consereres denne Theorie betræffende,

Mine og Herr Morhs Iagttagelser udi Island,

som offentlig ere bekiendtgiorte.
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hvilken Mangel den nye anlagte Have ved Fyren

nøgenlunde erstatter og for hviken Indretning

Herr Inspecteur Saxild fortiener at roses (*):

Men nu vender jeg mig da til den anden

offentlige Bygning eller Schagens Kirke som

har faact Navn af St. Laurentii Kirke. Den¬

ne Kirke staaer ikke som i de fleste andre Kiøbste¬

der inde i Byen, men omtrent en halv Fierding¬

vei uden og Vesten for den, hvilket maae være

skect i Anledning af Høyens Indvaanere og for,

at spare dem noget, af deres i anden Fald længre

Kirkevei.

Under nærværende Omstændigheder ligger

dette Gudshuus noget vel langt afsides, besyn¬

derlig i Hensigt til det Smukkekiøn, der ikke vel

kunne taale, at blive vaade om Benene. Kir¬

ken maae og bør ikke forsømmes, og Schagen

formaaer ikke at underholde det fornedne Antal

af Kiør og Faar, og meget mindre Heste. Hvad

er da her ved at giøre: Dersom man gav det

Raad, at Mandfølk og Fruentimmer til Hobe,

skulde trække i Støvler om Søndagen, vilde det

maaskee belees, uagtet det dog vilde hielpe got
paa

(*) I Aarct 1785 tog denne anlagte Have en bety¬

delig Skade.
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paa Foedermangelen, da man kunde gaae isteden

for nu at kiøre til Kirke. Om Vinterdage især

er ellers baade for Mandfolk og Fruentimmer

Kirkeveten, meget ubehagelig, allerhelst naar

Vinden blæser fra S. V. og N. V. da Vand,

Sand og Snee ryger om Ørene, og det med saa¬

dan en Eftertryk at ikke allene Øine, Næse og

Mund blive fulde af Sand, og Ureenligheder,

men og Huden svier i Ansigtet og næsten skalles

af Sandflugten ligesom naar man opholder

sig ved et ildsprudende Bierg mide i dets Ra¬

serie og disse Ubehageligheder forvolde just de

svære Sandmiile eller Meele, hvorom mere paa

et andet Sted. De der have Forretuinger ude

paa andre Tider som ved Stranden med v.

maae føle samme Skiebne, og udfordres der til

ikke en ringe Helbred da den Skarphed og Stre¬

dighed som Flyvesandet medfører gaaer saavidt,

at det enda kan bide paa nye Klæder, naac Blæ¬

sten er stærk. Til den for nogle Aar siden an¬

lagte nye Kirkevase, ved sal. Provst Lodbergs

Foranflaltning, sees nu intet Spor eller Kiende¬

tegn meer og man laderi saa Fald Verden jævne

sig selv, ligesom det gaaer til, med Veien imel¬

lem Høyen og Schagen, hvorover den største

Indkiørsel fra Landet falder og som altsaa burde

holdes
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holdes i god Stand, da saadant ikkun vilde koste

en halv Dags Arbeide hvert Foraar; men Kirke¬

vasen lader sig neppe meer i standsætte til nogen

Varighed, formedelst Flyvesandets Overgang.

□I øvrigt kan ikke nægtes, at jo paa Kirken for¬

dum hverken er spart Flid, Umage eller Penge

enten den er bygget, som nogle mene for Konge¬

lig Regning i Førstningen, af Skotlændere og

Hollændere, der fordum fiskede under Kysterne (*),

eller og af Indvaanerne selv i Byen; thi baade

er Grundmuren meget tyk, Taarnet høit og troe¬

fast, og Kirken af en anseelig Størrelse, ligesom

og, at den tilforn har været velforsynet overalt

med Blytag, som nu tillige med hele Bygningen

begynder at forfalde, og Kirken desuden efter

Beretning, geraadet i større Gield, end som den

maaskee nogensinde kan blive i Stand til at beta¬

le, og meget mindre, bekoste en Hovedrepara¬

tion, hvortil den dog høiligen synes at trænge.

Imidlertld vil det dog meget hielpe paa Kirken

som ved den blev giort Aaret 1784, saa vel

i Henseende til Tag som Vægge, under Herr

At SchagensByefoged Ferslews Opsigt.

Bye ellers bliver ødelagt ved Sandflugten inden

en kort Tid, naar derpaa ikke kan eller bliver

fraadet

*) See Baron L. Holb. Geogr. §. Deel P. 414.
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raadet Bod af Regieringen det er slutteligt af

alle Omstændigheder men saa længe at der enda

ere nogle Huse tilbage i Byen, og nogle som

beboe dem, saa kan jo Kirken ikke undværes

hvorfor det muelig synes at vilde bidrage til

dens Vedligeholdelse at eftersom de Søefarende

have ikke en ringe Veiviisning af Schagens

Kirke, paa begge Sider af Udhukken, da den

kan sees henved 2 a 3 Miil til Søes, der da for

hende blev tilladt at udsætte et Bækken paa

Bryggen i Helsingøer hvori enhver kunde give

efter Behag, til Erindring af den undflyede Fare.

Bag ved Døren til Vaabenhuset er en ordentlig

Skorsteen opmuret, som jeg ikke før er bleven

vaer i nogen Kirke, hvad enten saa at den er

bleven brugt til Madkogning eller Blyesmeltning

under Tækningen eller og begge Dele, imedens

at Kirken stoed i Bygning, da den ligger saa

langt fra Byen. Dersom altsaa nogen vilde

indlogere sig i denne Kirke kunde han magelig der

lave sig en Ret Mad. Udvendig er Skorstenen

ikke kiendelig, thi Røggangen løber op igiennem

Muren, og endes under Tagskuret, hvor Røgen

siden kan komme i frie Lust. Udi Kirken findes

intet merkværdigt, eller noget, som kan give den

mindste Oplysning i Oldsagerne men saavel Op¬

skriv¬
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skrivter paa Tavler og Liigstene som andet vid¬

ne snarere om en borgerlig Eenfoldighed end

nogen Slags Lærdom eller Smag. s. f Ex. 1)

Denne Gravskrivt paa en Liigsten: º1. H. S.

7)
Her ligger begrafet Erlig og gudfrygtige

7)Pige Maren Michelsdatter, som døde her i
9) Schagen Aar 162; den 27 Octobr. Gud

9)
givfe hende englædelig Opstandelse med alle

9) guds udvalgte paa den Øderste dag P. A. I.

ND. D B.* De forestaaende Bogstaver I. H. S.

siges at betyde i Jylland Jesus Herrens Søn.

I Island har jeg ikke allene fundet disse selv

samme Bogstaver udhugne i Steen eller Ligstene,

men og udskaarne paa Roerene af de store Fisker¬

baade, med Krandse omkring, ligesaa ziirlig

udskaarne, og betyde ermeldte Bogstaver der,

Je=Hove=Søn. Man seer altsaa endog heraf,

at disse to Nationer fordum have havt Communi¬

cation med hinanden, hvilken nu er ophævet ved

den langvarige Compagnie=Handel Island ikke

til en ringe Skade. 2) Een anden Gravskrive

7saaledes lydende. Peter Thomes latinsk

7 Skolmeester. It. Elle Nielsd. oc II B.

7(skal nok betyde to Børn)“. At den latinske

Skolemester vender anderledes i Kirken end alle

de andre Døde, synes at være et Hytteron Pro¬

teron,
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teron, og kun en ringe Belønning for hans troe

Tieneste, i hvorvel at derhos findes paa Væg¬

gen ophængt en Tavle, med følgende Opskrivt:

* Her nedenfor ligger begravfet hederlig og

Nvellærde Peder Thomesen, latinsk Skoleme¬
7)ster i Schagen fød i Hiøring, som døde 1655

7den 7. Aug. medsin K. Hustru Elle Nielsd.
7 fød her i Præstegaarden og døde Aar 16—

*den og deres K. Børn. Gud give dennemen

7
glædelig Opstandelse. 3) Læser man paa en

Liigsteen ikke langt fra Alteret denne Opskrivt:

*Her hviler hæderlig og vellærde Mand H.
7Ch. Petersen Alb. fordum Sognepræst her

7i Schagen 16 Aar, som hensovi Herren den

216 Oct. 1646 i sit Alder 43 med sin K. Hu¬

strue ærlig og gudfrygtig Qvinde Anne

Nielsd. som Herren bortkaldede den i6 og

ligger her under 3 af deres Børn som ere

1døde i Herren. Cippus memorialis qvem in

Nobiu pio et placido Beat. Rev. viri prædicti I. N.

7P. petvam 1 Plius Recordam Relinqvere voluir

7 FI9 Succeflor Petrus Nicolai MITFL.F. F. 1

*Bid. P qvi c. 3 pie in Domino obut ANNO 16.“

4) Sammesteds læses nok en Gravskrivt af føl¬

gende Indhold. “Under denne Steen er ned¬

lagt den der var Jord og kunde blive til

7D Muld
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3 Muld af Velærværdige og nu sal. Matthias

*Hemmer, der selv var og lærede andre at

ºvære af de levende Stene som opbygges til

*det Aandelige, i P. 2, 5. Han som var
9den Hellig Aands Tempel og een redelig

Lærere udi Guds Tempel. En som af sal.

Naadmand Christopher Hemmer og sal.

* Søster Foß, fød udi Aalborg Ao. 1700 2.

ºApril. blev Student og Hører i Aalborg

 Skole Ao. 1715. Af 4de Lectie Hører Sogne¬

Npræst paa Schagen 1721, givt første gang
7)

med nu salig Jomfrue Magdalena Bug¬

7)ge, Ao. 1723, ved hende Fader til en Dat¬
7ter,“ (altsaa er denne Magdalena ikke død, som

Jomfrue) “som 8 Aar efter Moderen 21 Aar

for Faderen, er indgangen i Ævigheden.

vGivt anden gang med Ifr. Anna Maria

*Sørensdatter Ao. 1727. nu hans sørgen¬

*de Enke; blev beskikket til Provst over

* Hornsherred Ao. 1742, døde 17 Jun. 1753.

Denne Gravskrivt er baade temmelig lang og der¬

hos noget opskruet, hvilket synes at kunne sees

igiennem Fingre med efterdi at denne Mand

har et særdeles godt Eftermæle, som svarer til

Gravskrivten, og fornemmelig roses for hans store

Omsorg i at faae Schagens Kirkes Brøstfæl¬

dig¬
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digheder nogenledes afhiulpne i hans Tid, hvor¬

udi og Byefoged Junger skal have været ham

behielpelig; en for det Almindelige uundværlig

borgerlig Dyd, i Tide at forebygge de offentlige

Bygningers Undergang, der virkelig fortiener

Berømmelse men som dog lader til, hist og her,

at være gaaet alt for langt af Sigte allerhelst

da Følgerne for Staten og det Hele blive i saa

Fald tilsidst alt for utaalelige hvorpaa jeg kun¬

de anføre mange levende Exempler om det gior¬

des fornødent. I Bestyrelse af publik Gods

og Stiftelser har den Tænkemaade ingensteds

hiemme, nemlig: giv Fred om vore Dage og

s. fr. d. 5) Hænger en Tavle midt udi Kirken

med latinsk Opskrivt, over afgangne Provst i

Schagen, Herr Povel Nicolai, som døde Ao.

MDCl, og begrædes af nogle hans Medtienere

og Fruentimmere, der iklædte Sørgedragt staae

afmalede øverst paa samme. 6) Var at læse

bag paa en gammel og forraadnet dansk Bibel,

som laae slængt hen i Sacristiet følgende: “ In¬
7

gen skal tænche, at denne Kierchens Bibel

7er saaledes lacereret under min Tilsiun,

Amen saaledes fandt jeg den for mig, da
3. jeg antoeg Ministerium, og maae være

7skeed af min salig Formands smaae Børn,

7D 2 som
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*som løb her i Huuset, da jeg hidkom selv¬

7raadige Ao. 1619. ldus lunii Paulus Hennin¬

vgiades Kyng.“ At denne Præstens Apologie

jo kan være velgrundet, haves ikke imod, og alt

saa erindres ikkun i Anledning deraf, at havde

Ungdommens Opdragelse været bedre, end den er,

da havde ommeldte ei været skeet. 7) Staaer

skrevet iblandt andet med forgyldte Bogstaver

paa Prædikestolen, Niels Larsen Boremester,

Niels Thamsen Boremester, og hossøiet

Boemerke bagved hvert Navn for sig, som atter

findes under selvsamme Personers Portraiter paa

Choret, ligesom enhver Raadmand ogsaa der

har sit Boemerke efter gammel Skik ikke

mindre end Byfoged Matthias Brandi, som

man desuden har givet Plads at hænge iblandt

bemeldte Borgemestere og Raadmænd. Ao. 1586

blev Choret bygget eftersom der findes skrevet,

men Prædikestolen er skienket til Kirken Ao. 1583¬

og det formodentlig af de to Borgemestere, hvis

Navne paa Prædikestolen findes tegnede. Paa

en af Klokkerne staaer det Aarstal 1579 at læse,

foruden endeel enkelte Bogstaver men deraf kan

dog ikke med nogen Vished udledes Kirkens san¬

de Ælde, og heller ikke af Høilovlig Ihukom¬

melse Kong Christian den 6tes Navn, som fin¬

des
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des afmalet under Hvælvingen over Alteret

hvilket uden Tvivl er meget yngre end Kirken.

Fonden har været udhuggen af Graasteen med

Fod under, og et pyramidalformig Dæksel over

af Træ, som nu mestendeels er forfaldet. Al¬

tertavlen er meget stor og ziirlig giort af Bild¬

hugger=Arbeide som forestiller endeel bibelske

Historier eller Sind=Billeder, og deriblandt

Christus paa Korset, og Røverne paa begge

Sider som sædvanlig; men disse sidste forestil¬

les paa denne Tavle korsfæstede med begge

Hænder bagover Træet og hængende løse med

Benene som maaskee og har været en bruge¬

lig Korsfæstelsesmaade hos Jøderne fordum,

endskiøndt at Lidelses=Histørien ikke melder om,

at der blev giort nogen Forskiel paa Jesus og

Røverne i Korsfæstelsen. Et fortræffeligt smnukt

Billede, staaende oven over Altertavlen, og som

forestiller Marie med Barnet, holdende paa en

forgyldt Veltkugle, viser desuden Alderdommens

Styrke i denne Konst. Lysestagerne af Kobber

ere bekostede til Kirken af en af de forrige

Præster udi Schagen, ved Navn Povel, og

findes underneden af Kanterne af hver Lyse¬

stage, for sig, skrevet eller udgraveret: Nlale¬

dictus hujus Candelabri Sacrilegus, eller: For¬

ban¬D 3
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bandet være den Tyv som stieler denne

Lysestage1 hvilken Inscription muelig kunde

fætte en Skræk i studeerte Tyve men en ulærd

Udhaler i Tyverier vilde neppe bryde sig me¬

get om denne Præstens latinske Forbandelse,

og allermindst, naar han fornam, at Stagerne

vare af Sølv eller anden kostbarere Metal.

Ellers er jeg ofte bleven vaer selvsamme la¬

tinske Inscription i Island hvilket giver til¬

kiende Tænkemaadens Overeensstemmelse i slige

Sager især i de ældre Tider. Hvad In¬

scriptionerne paa Liigstenene ude paa Kirke¬

gaarden anbelanger da sees deraf: 1) at Niels

Jenson, Borgemester i Schagen, døde d. 16.

Junii 1621. Søren Nielsen Brandi, lige¬

ledes fordum Borgemester ibid. og maaskee af

Familie med Byfoged Matthias Brandi

1630 den 27. May, og Anders Nielsen 1639,

hvoraf følger, at der have været flere end som

to Borgemestere paa Schagen, som Folk dog

almindelig mene og som i Baron L. Holb.

Geogr. dens F. Deel Pag. 414 findes ommeldet.

2) Er endnu at læse paa en Liigsteen paa Kir¬

kegaarden følgende: “Her hviler S. L. Chri¬

X sten Løkesen Høgenmand af viid og Hier¬

ne, I Trondhiem blev han født i Trond¬
7hiem
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hiem blev Student, paa Schagen nød

han Byefoged Brød paa Schagen er

han død, Aar 1710.“ I Mangel af anden

smukkere Poesie, faaer man vel at lade denne

passere. 3) Sees af et Par Liigstene, belig¬

gende paa Kirkegaarden, at to Skippere fra

Aabenraae have sat Livet til ved Schagen, neml.

den ene Jørgen Rolufsen, Ao. 1760, og den

anden Frees eller Trees 1763, og ere begge

Stenes Opskrivt saaledes lydende:

Søefarten mig mit Brød, saa rigeligen gav.

Til sidst den ogsaa blev Anledning til min Grav.

Dog maatte Bølgerne mig bringe død til Land,

Saa nu mit Legeme, her under hvile kand.

Indtil paa Dommensdag, ved Jesu Røst det skal,

Med Sielen samles og indgaae i Himlens Sal.

Meget smukke Tanker: Og dersom disse Vers

ere giorte paa Schagen pr. Commission fra de

Afdødes Venner i Aabenraae, da er det en

Ære for Vedkommende, og et Beviis paa, at

Poeter ogsaa kunne fødes, ved og imellem de

brusende Have; men eftersom at der var 3 Aar

imellem at Skialdren skulde lade sin Muse

høre, da havde det klædt nok saa godt, om han

ikkeD 4
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ikke havde brugt de selvsamme Udtryk eller Stro¬

pher og Inscription over den sidste, som den

første Skipper, og især hvis Versemageren har

ladet sig betale med Penge; og er dette ale

hvad jeg har kundet finde en Slags rimelig

Leilighed til at anmerke i, ved, og uden for

Kirken. Men betræffende Schagens Capel, da

berettes det tilforn at have staaet i Østerbye,

og derfra i forrige Sekulo, at være flyttet til

Vesterbye, eller det Sted, hvor det nu staaer.

At Kirken er meget ældre, end begge Capeller,

er iman eenig om, men naar hver Bygning

for sig først er opført, vides derfor ikke end¬

skiønt der formodes, at Capellerne ere tillagte

kort efter Reformationen. Schagens Capel er

et temmelig stort Huus, med Tagsteen paa, og

i øvrigt opbygget af Tømmer men nu saa¬

ledes forfaldet og brøstfældigt at Folk under

Tienesten neppe uden Helbreds Tab kunne være

derinde, og er intet vissere, end at det inden

kort Tid falder ned, da dets Indkomster siges

at være ganske utilstrækkelige til dets Opreis¬

ning (b), og det samme gielder om Høiens Ca¬

pel,

(b) Ao. 1784 blev der begyndt med at foretage Repara¬

tion ved Schagens Capel, i Følge de høie Foresattes

Foranstaltning, som havde Ende 1785, men for

hvis Regning vides ikke.
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pel hvorudi prædikes nogle gange om Aaret,

men i øvrigt holdes sammesteds Bøn af Ste¬

dets Skoleholder fast hver Søndag Eftermid¬

dag, og fornemmelig om Sommerdage, da

Høiens Indvaanere indfinde sig ligesom der

var en Præst tilstede.

Den latinske Skole er, som før er mældt,

nedlagt, men den Skole, som nu holdes for

Børn, er for saavidt, som Bygningen anbe¬

langer, ikke i saa meget slette Omstændigheder,

da den nylig er bleven repareret. Denne Skole

er ellers et publik Skolehuus, som af Capel¬

let skal holdes i Stand, men efterdi Capel¬

let, i Følge Sognepræstens Beretning, har

saare ringe Indkomster, og kan ei udrede, hvad

der behøves til dets høistfornedne Istandsættel¬

se, saa er der lidet eller intet at hielpe Skolen

med. Skoleholderens Løn er alt for ringe og

utilstrækkelige til hans Ophold; thi til en Sko¬

leholder i Schagen er det visse henlagte kun

14 Rdlr. aarlig, og det uvisse, som han kan

have ved at undervise Børnene af hvilke de,

der læse, betale 2 ⅖ om Ugen, og af dem, som

regne og skrive tillige, hvilke ere faa, 4 ß, kan

neppe beløbe sig til saa meget, som det forom¬

meldteD 5
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meldte visse, af Aarsag, at de fleste Forældre

ere fattige og nogle fattes Villie til at erlægge

Skoleløn. De allerfattigste Børn er Skolehol¬

deren forbunden til at undervise for intet.

Heraf flyder da, at det er vanskeligt, at faae

en vel grundet og beqvem Person til Lærer i

Schagens Skole, og om saadant, endskiønt

sielden, kan erholdes, saa bliver han dog snart

kied af Livet og qvitterer Tienesten, fordi han,

af Mangel paa nødterftig Underholding, maae

forrette sit Arbeide sulten og sukkende. Den¬

ne jevnlige Afvexling ere og Børnene kun lidet

tiente med. En Mangel, som er beklagelig,

gid den ikke var fast almindelig i Rigetl Sko¬

leholdere i Almindelighed paa hvis gode Op¬

førsel og grundige Underviisning, næst Præster¬

nes, saa mange Menneskers timelige og evige

Velfærd beroer skulde de vel ikke fortiene en

anstændig Underholding, og de Foresattes øm¬

meste Omsorg, da disse Personer ere udvalgte

til at danne gode Borgere: Upaatvivlelig: Og

altsaa var det høiligen at ønske, at denne vig¬

tige Sag som forhen, ikke blot blev relinqveret

inter pia desideria. Af de offentlige Bygnin¬

ger vil jeg anføre Raadstuen eller Tinghuset,

fom den sidste. Dette Huus staaer omtrent

mide
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midt i Vesterbye er bygget af Tømmer stort

nok til sit Brug, og behængt med Tegl paa

den ene Side, samt forsynet med Skranker om¬

kring Dommersædet og Rettens Forsamling, item

Plankeværk udenfor. Paa dette Sted holdes

Byeting hver Mandag Kl. 10, og Forhør i

Strandings Tilfælde m. v., naar det giøres

fornødent. I hele Schagens Bye findes ellers

ingen grundmurede Huse, men 13 opførte af

Muur og Bindingsværk; deraf ere de 6 Stue¬

længder med Tegl behængte og et Pakhuus

foruden; men alle de øvrige bestaae af Bræder

og Straatag, hvilken Bygningsmaade Indbyg¬

gerne ere saa godt som nødte til at betiene sig

af i Mangel af Leer hvilket ikke er at bekom¬

me nærmere Byen, end 4 a 5 Miil. At den¬

ne Leermangel ogsaa er Skade for Vedkommen¬

de, i Henseende til desto større Forbrugelse af

Tømmervare, indsees lettelig, allerhelst da en

liden Baad fuld af Leer som ofte kan behøves

til at kline Bagerovne med, og saa fremdeles,

ikke er at bekomme, ført til Stedet, ringere,

end 13 me og derover, saa at hvem der boer paa

Schagen, maae visselig bekiende, at Nærings¬

væsenet er temmelig besværligt i de fleste Hen¬

seender; ja, dette er ikke den eneste Følge af

Leer¬
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Leermangelen, men og tillige andre langt meer

betydelige: thi i Anledning af at Leeret falder

saa kostbart og er langt fra Haanden, saa op¬

reises Husene i Byen af Tømmer, der, inden

at 5 a 6 Aar have Ende, underkastes Forraad¬

nelse især ved Fodstykkerne, af Sand og Vand,

som fast idelig omgive disse. Med Skorstene

af Muur er omtrent ⅓ Deel af alle 3 Byer

forsynet, men hos de øvrige Indvaanere tager

Røgen sin Udflugt hvor der haves nogen Aab¬

ning. Gammelt indgroet Soed især af Tørv,

endskiønt det virkelig er et Phlogiston, antæn¬

des ellers ikke saa let, som man indbilder sig,

eller i det mindste ikke paa Schagen, som lang

Erfarenhed har bekræftet. Paa et saadant

Sted var og ikke let at bekomme en Brand¬

major i en Hast, om end Brandanstalterne

vare i vedbørlig Stand, hvorpaa man vel ikke

har nogen Aarsag at tvivle, da Byen svarer

aarlig den allernaadigst anordnede Brandskat,

og alle Huse ere forsikkrede lige indtil Mark¬

mandens Hytte.

Videre anmerkes til Slutning følgende,

nemlig, at udi Schagens Sogn blev af en

Bonde i Aaret 1782 funden udi en Tørv¬

grav
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grav, 4 til § Alen dyb ned i Jorden, og mide

imellem Nørrestrand og Gaarden Klaa=Rumpe

en gammeldags Kaardeklinge, 1 dansk Alen

og 2 Tom. lang, og af noget meer end sædvan¬

lig Brede, med temmelig skarp Eg paa begge

Sider. Klingen havde en siin Klang, næsten

som Sølv var af Koleur som kobrig Mes¬

sing, og lod sig bøie sammen lige indtil Endene;

men sprang dog tilsidst, og manglede Elasticitet

til at kunne række sig det mindste igien tilbage.

Finderen havde Formodning om, at Materien

i denne nyfundne Klinge skulde være guldhal¬

tig, eller guldbeblandet, hvorfor og ham blev

af Ukyndige tilbudne for Klingen 10 Rdlr. som

han ikke vilde imodtage; men da den lod sig

opløse af Skeedvandet hastigere end almindelig

Kobber, saa har man ingen Aarsag at sætte

nogen Troe til Bondens Foregivende men

suarere efter al Rimelighed og Metallens Ud¬

seende slutte, at Blandingen har været af

Messing, noget lidet Sølv, og maaskee derhos

en Slags anden haard heel eller Halvmetal,

for at give Materien Klang og Styrke. Al¬

derdoms Levningerne vise i øvrigt, at en saa¬

dan Blanding har været temmelig almindelig

tilforn i Island og Norge, samt paa flere Ste¬

der.
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der. Ellers var paa Klingen hverken Aarstal,

Bogstaver, eller andre Kiendetegn til dens

Ælde at finde; saa at dersom den meget læn¬

ge har lagt i Jorden, saa kan dog Materien i

den Henseende ansees for at være rar, at den

ikkun saare lidet af Rust befandtes angreben.

I øvrigt lod til, som at denne Kaarde snarere

har været brugt til, at kaste og stikke, end at

hugge med. Hæftet var fortæret, og altsaa

ikke at finde: men i Jorden hvor Klingen laae,

blev Finderen tillige vaer, Levninger af Stolpe

og Huustømmer, hvilket giver tilkiende, at der

tilforn maae have staaet et Huus eller en Gaard,

som ventelig er ødelagt enten i den sorte Pest,

eller siden efter ved Sandflugten. Paa Ste¬

det falder Martorv, som er en haard og com¬

pact Materie, og er det ventelig den, som ikke

lidet har bevaret Kaardeklingen fra at blive

forrustet.

———1

Tredie
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Tredie Kapitel.

Om

Egnens Beskaffenhed og Sand¬

flugtens Overgang.

8
-Hel er det blevet ved troeværdige Beretnin¬

ger stadfæstet, ligesom det og af endeel Kien¬

detegn og Levninger sikkert kan sluttes at Jor¬

dens Overflade i Schagens Sogn, og fornem¬

melig omkring Schagens Bye, i fordum Tider

har været temmelig godt forsynet og beredt

til at kunne modtage og modstaae Vindenes

Gevalt og Overlast, men ikke destomindre lærer

dog daglig Erfarenhed, at den stærke Jordmon

er opslidt og aspillet, ligesom at Skaberen vilde

have sat en Slags Prøve paa, hvorvidt det

menneskelige Kiøns Omsorg gik for at befor¬

dre dets eget Vel, og i at bøde paa Naturens

Mangler. Man har Syn for Sagen paa

Stedet i Henseende til begge Dele, nemlig: at

Sandflugten fast har ødelagt alle Marker,

samt
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samt de der omkring liggende kostbare Eiendom¬

me og at Folk har været ligesaa ubekymrede

for at forekomme Ødelæggelsen, som Sandflug¬

ten villig til at odelægge, ja Indvaanerne selv

deels af Trang i de senere Tider, og deels af

Mangel paa vedberlig Eftertanke i de forrige,

om de farlige Følger mangfoldig befordret Eg¬

nens Undergang. Unægtclig er ellers Sand¬

flugten meget gammel, men at bestemme med

nogen Vished, naar, og hvorledes den først

begyndte, samt hror stor Fremgang den Aar

efter andet har giort er og bliver altid en

Umnelighed efter mine Tanker. Mange kunde

vel falde paa at tænke, at Sandflugten havde

sin Oprindelse af det Sand, som Havet op¬

skyller og at det i Følge deraf ikke var mne¬

ligt at dæmpe. men dette forholder sig ingen¬

lunde saaledes“ Tvertimod er det sandsynligt,

at en Deel af Egnen i Schagens Sogn m. v.,

har fordum været begroet med Krat eller Un¬

derskov hvilket sluttes af de Trærødder som

af og til endnu findes i Jorden, og naar denne

Skov eller Træer ere blevne omblæste, eller

paa anden Maade ødelagte, har Stormen in¬

gen synderlig Modstand fundet, og følgelig ta¬

get fat paa Jordens Overflade, løsnet efterhaan¬

den
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den den sandige Grund, først ved Havsiden eller

de Bakker, der ere ligesom Formuur for Landet,

især paa den vestlige og nordlige Side opmalet

Sandet, og derefter ført det længere og længere

frem, indtil Sandflugten har taget saaledes over¬

haand, som i det efterfølgende tydeligere skal vises.

Hans Velærv., Herr Jens Lodberg, som for

Tiden er Sognepræst paa Stedet, og en sandru

Mand, har fortalt mig, at i Aaret 1754, da

han først kom til Schagen, havde vel Sandflug¬

ten giort nogen Skade paa Byens Marker men

giorde dog allerstørst Ødelæggelse i den Henseende

Ao. 1775 den almindelige Bededag, da Sandet

med en hæftig og forfærdelig Storm af Nordvest

trængte ind paa og forbi Kirken, som hidindtil

havde været fri, ja ødelagde den Deel af Byens

Markjord, som laae der omkring og i Nærværel¬

sen, saa at Præsten i dette og paafølgende Aar

mistede et Stykke Agerjord som han kort tilforn

havde givet 400 Rdlr. for, og desuden en Eng,

som hans Formand i Embedet havde avlet 40 Læs

Høe paa aarlig, og han selv i nogle Aar 16 til

24 Læs, men nu for Tiden slet intet, hvoraf slut¬

tes, at andre, som laae i Fælled med Præsten,

i denne Storm tillige maae have taget en ikke ube¬

tydelig Skade. I Henseende til Korn= og

Q.væg¬
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Qvægtienden har Kirken altsaa tabt en stor Deel

af dens Indkomster, hvorunder og Consumtions¬

væsenet maae have liidt og lider meget. Ellers

har velbemeldte Hs. Velærv. stedse iagttaget, at

i de Tider, som de vestlige Vinde herske da er

Sandflugten meest ødelæggende, hvilket har sin

fuldkomne Rigtighed, og hvorpaa man havde

iblandt andet i Foraaret 1784 nok saa tydelige Prø¬

ver, endskiønt de nordøstlige, ostlige og sydlige

Vinde heller ikke ere frie for at giøre Skade i saa

Fald som f. Ex. i Aaret 1785. Indtil det Aar

1717 vare vel, som mig er bleven berettet af en

troværdig gammel Kiøbmand, nu død Michel

Sørensen, smukke og høie Klitbakker ved den

sydlige Side langs med og uden for Byen, der

strakte sig lige ud til det Sted hvor den inderste

Revel eller Banke nu ligger, og hvorpaa Havet

idelig bryder, ja gaaer langt ovenfor men da

Vandet Julenat og paafølgende Dag voxte saa

høit, at Mandfolk, saavelsom Qvinder og Børn,

maatte reddes med Baade, og det endog fra de

Huse, som staae kort nedenfor Capellet, eller fra

Capelborg, som de der staaende Huse endnu kal¬

des saa bleve disse græsrige Klitbakker den gang

af Havet sløifede, hvorved og den gamle Fyr¬

bakke noget anseelig skal have aftaget. Samme

Aar,
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Aar, Dag og Datum løb Havet, om jeg erin¬

drer ret, ind paa de Holsteenske Diger, og for¬

voldte der en heel betydelig Skade, men siden

den Tid erindrer man sig ikke paa Schagen nær

saa høie Vande ved den sydlige Side, hvorimod

Havet paa den nordlige ofte har brudt ind, og

det endog i Aarene 1781, 82, 83 og 84, og af¬

sFyllet nogle Stykker Land, som tilforn er meldet.

Men, for at komme til Materien igien, da har

en Provste=Enke paa Stedet end videre tabt et

Agerland og Engbund af 300 Rdlrs. Værdie;By¬

fogden ligeledes, efter hans eget Sigende, Mark¬

jord af henved 100o Rdlrø. Værdie, og Tolderen,

Kiøbmændene, samt de øvrige Indvaanere i For¬

hold dertil, alt efter deres Formue og Eiendoms

Beskaffenhed. Kort sagt, den saa kaldte Maren

Ammes Mark og den deilige store Vestermark ere

ganske gaaet i Løbet, saa at den allerede skeede

Skade (ikke at nævne Følgerne) er beregnet, end¬

skiønt løselig, at beløbe over 3000 Rdlr., det

Tab, som Høien har liidt, uindberegnet, og har

jeg giort mig megen Umage for at erholde vis

Kundskab om denne Sag, ihvorvel det ikke er

bragt videre, og som levnes til de Kongelige Land¬

maalere i sin Tid, eller andre, der ere forsynede

E 3 med
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med de fornødne Indsigter og Landmaalings=An¬

stalter.

Men for endnu tydeligere at give Egnens

Beskaffenhed og Tilstand tilkiende, vil jeg hen¬

vende mig til Greenen (saaledes kaldes den

yderste Pynt eller Odde paa Stedet, som skyder

op fra Schagens Rif), og da forekommer der

strax en liden Sandstrækning, som hist og her er

beblandet med Møl eller Smaastene (Glarea) lige¬

som Stranden vester efter til Høien af og til.

Derpaa og indtil Fyrtaarnet er Egnen ikke ganske,

men dog noget nær blottet for Græs og Graaeris,

ligesom derfra igien til Østerbye og desuden den

ganske Strækning fra Fyrtaarnet til Høien, at

forstaae ved den nordlige Side hvor der ikkun

hist og her i Klitbakkerne voxer noget Marhalm,

som dog efterhaanden lægges øde. Bag om Ve¬

ster= og Østerbye ligger den liden Markjord som

er tilbage, kaldet Nord= og Østermark, ligesom

et lidet Stykke af Vand og Sand udpidsket Fæl¬

led, hvorudi skieres Sandtørv men ind i Byer¬

ne har Sandflugten saaledes trængt sig, at San¬

det paa mange Steder er begyndt at gaae op paa

Taget af Husene, hvilket forvolder, at man

neppe kan komme frem med Hest og Vogn eller til

Fods
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Fods paa sine Steder i Gaderne, og allermindst,

naar det har regnet stærk eller sneet, da Vandet

bliver staaende midt imellem de heslige Sanddyn¬

ger; og kommer det af det tunge Sand, som

Indvaanerne stedse maae ælte og traske i, at ikke

allene de Indfødte i Byen, men og andre som

længe have opholdt sig paa Stedet, blive krogede

over Lændene. Aar 1785 og 86 ødelagde San¬

det to smnukke Haver, med samtlig Plankeværk og

Træer, og desuden mange andre mindre, Fiskerne

tilhørende. I disse Aar samledes altsaa immer

meer og meer af Sand i Byen som forvoldte at

Vandet ikke kunde faae vedbørlig Afløb til Havet,

men gik ind i Husene og sprængte endog nylagte

Gulve op m. v. Man holdt ved Nætter og lyse

Dage med store Bekostninger at kaste Sand fra

Husene, og give Vandet Afløb; men En opus

operatuml thi saasnart som Vindene røre sig

igien, er alting opfyldt, som før. Hvor stor

Skade Overdrevet og Østermarken maae have ta¬

get i disse to Aar, er let at giette sig til af det Fo¬

regaaende. Den saa kaldte Vestermark, hvor

om før er meldet, og som tilforn skal have været

den frugtbareste, og udgiort en heel Strækning

fra Vesterbye og lige ind til Kirken, eller noget

længere op efter samt al den deilige Engbund,

KierE 3
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Kier og Moser, som siges at have lagt uden

og vesten for Kirken samt imellem Høien og

denne, item for den største Deel de Marker, som

tilhørte Høiens Bye, har berørte overdrevne

Sandflugt ligeledes ødelagt, saa at Kirkegaar¬

den hvilken, ligesom Kirken fordum har

været opreist af Muursteen, endog staaer en høi

Fare for at oversvømmes og er dette saa meget

meer sandfærdigt, som Kirkegaarden er halv fuld

af Sand, Lugerne eller Ledene mestendeels tilpak¬

kede, og Folk i Følge deraf nødsaget i Ligbegien¬

gelses Tilfælde at tage Ligene ind over Kirkegaar¬

den, som begynder ogsaa at opfyldes med Vand

saaledes, at Ligene neppe kan begraves deri, hvor¬

til kommer at der efterhaanden samles Kvæksand

omkring Kirken i en saa stor Overflødighed, at

Kudskene vel maae tage sig vare for ikke at sætte

Heste og Vogne, naar de kiøre til Kirke. Imel¬

lem Kirken og Vesterbye var fordum en fersk

Søe, Hofsøe kaldet, 100 Favne, efter en gam¬

mel Mands Beretning, i Breden, og omtrent

35 Miil lang, samt uden Lodskud ved den nord¬

lige Side, og i øvrigt fast overalt § til 6 Favne

dyb. Udi denne Søe, som skal have ernæret

en temmelig stor Mængde Skaller og Gieder,

ligesom de forommeldte Kier og Siger Karndser,

over¬



—
90

— 71

overmaade fede og velsmagende, var enhver af

Byen uden Forskiel tilladt at trække med Garn,

som havde Lyst dertil. Men i Aaret 1780, da

jeg kom til Schagen, bestod denne store Søe af

tvende smaa runde Huller, adskilte ved et Rif

eller liden Odde, ud paa hvilken jeg løb, opbragt

af Nysgierrighed, for at maale Vandets Dyb¬

de m. v.; men da Grunden vilde synke, fandt

jeg intet bedre Raad, end i en Hast at kaste mig

overende, og krybe saaledes som jeg kunde til

Vandbredden, som lykkedes; men jeg kom der i

Sandhed ikke oftere paa den Maade. Kort der¬

efter bleve mig forærede 6 Skaller af dette Vand

eller Søe, som uden Tvivl ere de sidste som deri

ere blevne fangede. Disse Skaller betragtede

jeg nøie og var det en Ynk at see, hvor Natu¬

ren havde giort sig ligesom Umage for at udpine

dem; thi de vare ikke allene udslaaede med store

Bylder paa Kroppen, med røde Pletter paa, men

og Øinene indtrukne i Hovedet af lutter Sult og

Mangel, samt Maven opfyldt med Flyvesand,

undtagen paa den ene Skalle der havde faaet

noget Siv og Rør til Livs (c). Aaret 1783 og

E4 84

(c) Der gives mange Exempler paa denne Levemaade i Fi¬

skeriget. Der gives ogsaa Exempel paa, at man æder

Bark for Brød m. v. men hvorvidt saadant i sidste Til¬

sælde fornemmelig kan være overeensstemmende med
Na¬
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84 kiørte baade jeg og andre med Hest og Vogn

over denne Søe, undtagen for saavidt som Fruen¬

timmerne fra Byen i Julii Maaned 1783 endnu

fandt en Slags Leilighed til at vaske Klæder i

en liden Aabning, efter gammel Sædvane: men

siden blev alting tildækket. Atter Skade for

Byen, at dette Vand er undergaaetl ja, ak, hvor

bedrøveligt et Sted, som dog falder i mit Lod at

beskrivel Skallerne prøvede jeg at koge men

da Benene vare blevne næsten sorte og Kiødet

ildesmagende blev denne Ret udkastet for Hunde.

Men foruden det Foregaaende er endnu blevet be¬

rettet, at kort fra den vestre Kirkegaardsluge var

en klar Vandkilde eller Kildevæld tienlig til at

læge tør Værk, gigtiske Smerter og Springrosen

m. v. Denne Kilde kaldtes den hellige Kilde,

eller den hellige Kiol. St. Hansdags Aften

forsamledes Folk paa dette Sted som sædvanlig

paa andre Steder fra Schagens Bye, deels for

at fornøie Sindet, og deels for at søge Lægedom,

vaskede sig allevegne, hvor de vare svage, og ka¬

stede til Vederlag i Kilden noget, der kunde falde

til

Naturens Orden, er en Sag, som overlades til an¬

dre at bedømme. Nok, at de Danske Stater have

forundringsværdig gode Produkter, allene Publikum

vilde erkiende dem for det, de virkelig ere.
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til Bunds, som f. Ex. Knapper, Knappenaale,

smaa Skillinger og flere slige Ting, som alt siden

henimod Kildens Undergang blev opgravet, ester

Beretning, af en gammel Kone, ved Navn Jo¬

hanne Michelsdatter, der døde Aar 1780 Ryt¬

aarsdagen Kl. 7 F. M.; men blev der kastet noget

i Kilden, som svømmede ovenpaa Vandet, skal

Vaskningen have giort ulige Virkninger. Videre

fortælles i Henseende til ommeldte Hofsøe, end¬

skiønt Fortællingen just ikke er bygget paa de sta¬

digste Fornustsgrunde, nemlig, at førend Søen

var til, stod der en Gaard paa Stedet, beboet af en

gammel Mand, der forstod noget meer end hans

Fadervor; og da nu denne gamle Bonde engang

blev syg, skikkede han Bud efter Præsten. Præ¬

sten kom, og fandt for sig en Soe i den Syges

Seng, hvorover Præsten blev saa forbauset, at

han strax reiste tilbage, og i denne Forvirring

glemte hans Alterbog ved Sengen, hvorpaa

Medhielperen maatte gaae tilbage, og da han var

kommen nær til Gaarden kom der en Stol med

Bogen igien, hvorpaa Jorden aabnede sig, opslu¬

gede Gaarden, og esterlod et stort ferskt Vand,

hvorfra siden af og til skal være opdrevet endeel

Huustømmer og andre Sager berørte Gaard til¬

hørende, som kan staae ved sit Værd; og hvor

E 5 findes
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findes vel ikke endnu slige overtroiske Levninger

og latterlige Fortællinger, nedstammende fra Al¬

derdommens svage Begreber i visse Tilfælde2

Gaaer man ellers videre frem i at betragte

Sandflugten da have Vindene ikke allene lige

ved Søekanten og tæt ved Siden af dette Vand

samt det saa kaldte Damsted, opkastet en meget

stor Sandhøi, eller Sandmiile, som det kaldes

paa Stedet, (men uden Tvivl rettere Sandmeel,

af det nordiske Ord Melur der og betyder en

Sandbakke eller Høi, bestaaende af smaa Stene

eller Sand) Kirkemiile kaldet, der til= og afta¬

ger ligesom Vindene saae Bugt med Sandet til,

men og desuden mange andre af lige Omvexling

og Beskaffenhed som, endskiønt ikke i en uaf¬

brudt Orden strække sig tværs over Landet, og løbe

op til de nærmest Schagen beliggende Bønder¬

gaarde, henved  Miil i Længden, saa dog me¬

stendeels, hvoraf nedvendig maae følge, at disse

Gaarde have taget en betydelig Skade ved de fly¬

vende Sandmiile og da. 1) Tvende Bønder¬

gaarde beliggende ved Tranen, en Egn eller

liden Landstrækning, som formodentlig har faaet

sit Navn af Tranefuglens Forsamling sammesteds

i forrige Tider, ligesom Helsingøer af Helsinger,

eller
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eller de vilde Graagies som forsamlede sig der,

indtil Uroe, Skud og Handel alvorlig tiltoge,

eller som andre mene, Stedets første Beboer

Trane, hvis Marker upaatvivlelig have været

meget frugtbare, inden at de i Vester og Nord

derfra beliggende hæslige Sandmiile oversvøm¬

mede Eiendommen, og det saaledes, at paa begge

disse Gaarde neppe nu for Tiden skal kunde saaes

meer, end 1½ Tønde Byg og 2 til 3 Tdr. Havre.

Engbiergningen er og forholdsmæssig dertil. Men

i Anledning af at man nævner Tranen, kommer

jeg ihu, at erindre noget til min Formand Herr

Tolder Guldbergs virkelige Berømmelse, der

ikke allene bestaaer i, at han var den første der

saaede Vikker paa Schagen, og lærte Bønderne

ved Tranen Omgangsmaaden dermed, af hvilke

Vikker jeg igien Aar 1784 kiøbte 2 Skiepper

til Udsæd, og avlede derefter 2 store Læs, til me¬

gen Fordeel i Henseende til andet Sædekorn eller

Sædearter men og at den Markjord som ham

havde tilhørt, kiendelig endnu bær Prisen, frem¬

for al anden, hvilket med Rette kan tilskrives

Mandens Stræbsomhed og Indsigt i Agerbruget,

som de fleste paa Stedet fattes. Den ene af de

sidste smaa nys benævnte Gaarde skal ellers af ny

for kort siden være opbygget, men den anden for¬

flyttet
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flyttet andensteds fra, kaldet Bekken eller Kar¬

redsbek. Vandsbek, en liden Rende, adskilte

fordum efter Beretning, Schagens Byes og

Sogns Jordeiendomme, men nu ere disse sidste

ved Grændserne ogsaa ganske tildækkede af Sand,

ligesom de første, og har jeg eengang, for at kunne

komme hiem til Schagen i indfaldende Vand

ovenfra og formedelst Qvæksand været nødsaget

til at gaae fra Hest og Vogn og endda, da

Sandmiilen ikke kunde bære et Menneske, som oste

skeer, havde jeg noget nær sat Livet til, uagtet

jeg prøvede for mig hvert Øieblik med Kieppen,

ilede og gik nok saa let, for at komme ud af denne

Fare, men Vognen kiørte en anden Vei, og kom

til Schagen Dagen efter. Med lave Vande er

der ingen Fare ved den sydlige Strand, men vis¬

selig, naar man kiører med meget høie Vande

imellem Tranen og Schagen, med mindre at

Frostveir indfalder paa den Tid, og at Miilene

kan bære baade Hest og Vogn. Jo nærmere

Havet, jo sikkrere Vei, men de Heste, som ikke

ere vante til at høre Havets Brusen, maae passes

nøie. 2) Karred, eller store Karred, belig¬

gende ligeledes ved Tranen og kort fra de forrige

Gaarde, har fire gange, efter Beretning, været

fiyttet, fordi at Karredsmiilene immer meer og

meer
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meer tiltage og have trængt sig ind i Landet, ja

fødelagt endog de sidst optagne Marker saaledes,

at Beboeren paa Stedet til Nød kan anvende 2

til 3 Skiepper Byg og 3 a 4 Skiepper Havre til

Udsæd. Uden Tvivl er det denne Gaard, som i

Holbergs Geographie dens Ste Decl P. 412 kal¬

des Karild men dens rette Navn er Karred.

3) Lille Karred har sit Navn af den forrige

Gaard, og siges derfra at være bleven forflyttet

til det Sted, hvor den nu staaer, for omtrent

29 til 30 Aar siden, men atter igien ligesaa ilde

tilflyet, som Raboegaarden, store Karred, og

hvoraf følger, at dens Fordele i Henseende til

Jordavl og Engdyrkning fuldkommen dermed kan

sættes i Ligning. I Anledning af Lyngarterne,

og fornemmelig Faarelynget eller Erica rubra¬

hvoraf endnu voxte noget hist og her i denne Egn,

giorde Bønderne paa Stedet den Anmerkning,

at naar berørte Lyng begyndte først at skyde Blom¬

ster ved Toppen, da skulde derpaa følge tidlig

Vinter og sildig i modsatte Tilfælde. Dette

Lyng bruges ellers baade til at farve Guult og

Grønt med iblandt Bondestanden og seer det

dermed farvede Tøi ud baade hæderligt og pas¬

sende, hvorhos og Koløren er visselig bestandig,
som er alt, hvad der kan ønskes. Til Mættelse

bruge



—78 —

bruge Bønderne ikke engang sure Sager, saavidt

jeg veed. 4) Christen Madsens Huus ved Becken

er en nylig opbygget Bondegaard af den samme

Mand, der før boede ved Karredsbeck eller Be¬

cken, og der forlod et af de fast ødelagte Steder,

endskient det dog endnu er beboet for saavidt.

Men ellers berettes, at der kan saaes nu for Tiden

omtrent i Tønde Byg og 1 til 2 Tdr. Havre.

1785 — 86 giorde Sandflugten her ogsaa stor

Skade. Paa alle disse Gaarde har jeg ellers seet

Grønkaal at voxe til en vist ikke ringe Høide,

endskiønt derhos af grove Sorter, som deels for¬

aarsages af Frøet samt Omgangsmaaden, og

deels Jordarternes Beskaffenhed, paa bondeviis

behandlede; hvilket alt bør af Jorddrotterne og

andre Kyndige forbedres til Fædrenelandets

sande Nytte, da Bondestanden ikke endnu har

faaet tydelige Begreber om slige Ting, ja vente¬

lig vilde og flere Kiøkkenurter paa slige Steder

faae ønskelig Fremgang, besynderlig i vaade

Aaringer, naar ikkun Bonden forstod at pleie

Vexterne vedbørlig; og saaledes, som nu er

meldt, har det sig i Henseende til Kiøkkenurters

Avling noget nær i al den Egn, som ligger østen,

norden og vesten for Klitten.

Da
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Da jeg i Aarene 1781, 82 og 83, som

ellers, besøgte Naboe=Landmanden af og til i

Anledning af Embedsforretninger ved Stranden

især, saa merkede jeg, at Hestene i denne Egn

undertiden vare befængte med Sygdomme og

deriblandt en, som kaldtes Kuller, foraarsagetø

efter Angivende, af det stærke Skin, som Solen

gav fra sig i Vandet, eller rettere sagt, det hur¬

tig rindende Vand, og deraf følgende Reflexio¬

ner, imedens at Hestene enten drak eller gik der¬

over hvoraf Hestene mistede Synet og bleve af¬

sindige. De flyvende og slammende Nordlys giøre

hos Menneskene undertiden selvsamme Virknin¬

ger, naar ikkun en vil stirre paa dem meget sta¬

dig og længe, hvilket den optiske Lærdom noksom

stadfæster, og følgelig kan Vandets Soel=Reflek¬

tioner ogsaa virke saadant hos Dyrene, eller i

deres Die=Synspunkt, som bliver irriteret ved

saa hastig spillende Omvexlinger. Men Midler

imod denne Sygdom findes ventelig i Hestelæger¬

nes Apotheker som var at ønske maatte blive

aabnede for Publikum, da denne Videnskab er

overmaade nødvendig for Fædrenelandet, men er

ingenlunde udvidet som den burde, og allermindst

iblandt Bondestanden.

5) Have
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5) Have tilforn ved de vestllge Grændser af

Sognet staaet tvende Gaarde efter de paa Ste¬

det indfødte Bønders Beretning, begge kaldte

Lundholmer, eller den store og lille Lundholm,

hvilke i Holbergs Geographie dens §te Deel

P. 412 kaldes Øster= og Vester=Lindholm,

men bør med Rette begge beholde det Navn Lund¬

holm, og er det derfor at nogle i Sognet have

faaet deres Tilnavne af Lundholm, fordi at enten

de eller deres Paarørende ere fødte paa en af

disse Gaarde. Den store Lundholm blev, efter¬

at Sandflugten, som berettes, i nogen Tid havde

været den alt for ugunstig, sløiset og giort til

Tolder= eller Ladegaard ved den vestlige Side af

Schagens Kirke, og beholdt dog det Navn Lund¬

holm. Men den lille Lundholm stod derester

nogen Tid paa sit Sted, men maatte prøve

samme Skicbne, og flyttes et godt Stykke

Vei mod Østen, hvor Markerne for saavidt ere

i Behold, at deri skal kunde saaes 2 til 3 Tønder

Byg, 4 til § Skiepper Rug og 3 til 4 Tønder

Havre. Der, hvor denne Gaard stod, sees op¬

kastet en temmelig stor Sandmiile. 6) Hulsig,

berettes to gange efter hinanden at have været

forflyttet ⅓ Miil til Østen, og Gaardens Mar¬

ker i næstafvigte 60 Aar at have taget Tid efter

anden



— 8r

anden betydelig Skade, men dog skal Beboerne

endnu, i Følge deres eget Foregivende, kunde

saae paa Stedet 1 til 2 Tønder Byg, henved 1

Tønde Rug, og 2 til 3 Tønder Havre. 7) Hei¬

selholt, formodentlig saaledes kaldet i Anledning

af de der omkring fordum voxende Hesseltræer.

Denne Gaard staaer efter Beretning, paa sam¬

me Sted, som den først er bleven bygget, forme¬

delst at Sandflugten for den største Deel hidind¬

til har skaanet det der tilhørende Agerland, end¬

skiønt at Engbunden dog derhos har liidt nogen

Skade. Sandmiilene nærme sig ogsaa til dette

Sted Aar efter andet, hvorfor Beboerne ere

udsatte for Frygt og Fare at tabe ligesaa meget

som deres Naboer. 8) Klaae=Rumpe, Kla¬

rup, eller, som Gaarden nu kaldes, Rumpen,

er fast det eeneste Sted eller beboelig Gaard i

Schagens Sogn tilbage, fordi at Sandflugten

der hverken har giort synderlig Skade paa Ager

eller Eng, men vel ødelagt Overdrevet paa den

vestlige Side af Gaarden, og der opkastet nogle

fæle Sandmiile, som ere noksom befrygtelige i

Fremtiden.

Om Høiens Markjord der seer ud til alle¬

haande, med gamle forfaldne Diger, tæt paa

hin¬
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hinanden og i Krinkelkroge opsatte, samt med

Sand omgivne, nagtet at den endnu føres til no¬

gen Nytte, ja kunde mangfoldig bedre anvendes,

naar der ikkun blev holdt nogen retskaffen Ager¬

brugs Orden paa Stedet, er meldet kortelig til¬

forn. Kort sagt, den saaledes fast ødelagte

Landstrækning kan ansees for at udgiøre omtrent

1¼ danske Mile i Læugden fra Rifet af til Klaae¬

Rumpe hvor Schagens Sogn støder an paa

Raabierge=Sogn, og † Miil i Breden, alt

ligesom Landet til= og aftager henimod Greenen.

Det hele Raabierge=Sogn, som kan an¬

sættes omtrent for 2 Mile i Længden, er fast øde¬

lagt, endskiønt ikke saa yderlig som Schagens

Bye eller Schagens Sogn. Præstegaarden Raa¬

bierge ligger mestendeels under Sand, og har

tabt fast al den Markjord, som den tilhørte men

af Engbunden er endnu noget tilbage, og saale¬

des er næsten generaliter tilgaaet med denne bety¬

delige og smukke Landstrækning. Aalbek en stor

Landsbye, og den deromkring liggende Egn m. v.,

skal kunde bevidne, at jeg beretter Sandhed.

Men at beregne den Skade, som er skeet i Raa¬

bierge=Sogn, overgaaer langt min Cone. Imid¬

lertid synes det neppe mueligt for en redeligsindet

Dansk
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Dansk Borger, at betragte slige Ting med lige¬

gyldige Øine og var det vel om Sandflugten

ikke havde grebet videre om sig, end som allerede

er meldet, men den har, destoværre, angrebet til¬

lige saavel Nørre Elkiærs Herregaards Eien¬

domme og forvoldt der stor Skade som den mod¬

satte Side af Landet, der grændser til de der be¬

liggende store Herregaarde, nemlig Ellinggaard

og Leerbeck. Saa hastig tager Sandflugten

Overhaand, at der Dag efter Dag kan sees mæg¬

tig Forandring. Aaret 1784 publicerede Herr

Forvalter Bartholin Schmidt et Dokument,

vedkommende Klittens Bevarelse paa Elkiærs

Gods, som jeg troer at har havt gode Virkninger,

eller i det mindste sat Skræk i Vedkommende saa¬

ledes, at de ikke har vovet at angribe Graariis

eller Marhalm, som tilforn. Nøden er og heller

ikke saa storder, som paa andre Steder. Hr. By¬

foged Ferslew har ligeledes siden rørt noget ved

denne Sag, og indhentet vedkommende Lodseie¬

res Betænkninger som i sin Tid kan medføre

Nytte. Dokumentet har jeg læst med Agtsom¬

hed. Men Skaden er langt større, end at den

kan læges ved de derudi giorte Forslag. Den ene

Erklæring som Sekundant er meget god.

VelF 2
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Vel er sandt, at udi Schagens Sogn, og

fornemmelig Schagens Bye, ligesom i Høien m. v.

har Folk virkelig en haard Nød at knække, i Hen¬

seende til Foeder= og Ildebrands=Mangel, saa

de ligesom nødes til, om saa skeer, at giøre

Vold saavel paa Marhalm, som Graariis og

andre sandstillende Bæxter. Men imidlertid be¬

fordres jo Sandflugten derved hvis meget af

saadant slaaes ikke allene med Leer, men og paa an¬

den Maade afpilles, og allerhelst ifald dette skulde

skee, uden at man bekymrer sig om Aarets Tider,

eller om enten Urterne have baaret Frøe, eller

ikke, inden at de afhugges. Den Danske Lovs

6. Bogs 17. Cap. 29. Art. forbyder vel, ganske

og aldeles at øve slige Gierninger; men det er

vanskeligt at faae saadant forebygget, allerhelst i

en vidtløftig Egn, i aabne Byer, paa Landet og

ved Nattetider; ja, Loven synes og at have sat

saa høi Straf for denne Misgierning, at en med¬

lidende Dommer i det mindste kunde have Aar¬

sag til at giøre sig Samvittigheds Betænkning

over, at berøve et Menneske al dets timelige Vel¬

færd for et Knippe Marhalms Skyld, og dette,

troer jeg, er den fornemste Aarsag til, at Exeku¬

tionerne udsættes, og at man allene ved mundt¬

lige og skrivtlige Trudseler, som ofte er skeet

baade
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baade paa Kirke= og Tingstevner, søger at raade

Bod paa dette Onde (d); men foruden alt dette

indsees derhos tydelig, at saavel Faar, som

Stude, Køer og Heste der tillades at gaae løse

i Klitten baade Sommer og Vinter, jo ere virk¬

somme Midler til at befordre de sandstillende

Urters Undergang. Ellers er det noksom bekiendt,

at fast ingen Urt er saa villig til at forplante sig,

som Marhalm, eller den saa kaldte Sandhavre,

og derfor var det at ønske, om det blev tilladt, i

Nødstilfælde at slaae disse Væxter, detteda maatte

skee omtrent først i Oktober Maaned, eller ved

den Tid, at Havren bliver moden, der skulde

tærskes og saaes ud igien. Hvad ellers Lovgive¬

ren botanice forstaaer ved Klittetag, der disting¬

veres fra Klit i Lovbogen, har jeg spurgt mange

Jurister om, men forgieves. I øvrigt falder af

Fornødenhed, at den liden Agerdyrkning, som

drives paa disse sandagtige Steder, virkelig maae

føre store Besværligheder med sig, og det ikke al¬

leneF 3

(d) At strenge Love ikke altid opfylde Regenternes

gode Hensigter, derpaa haves i Historien Exem¬

pler i Overffødighed. Draco, de Atheniensers

første Lovgiver, udgav excessiv haarde Love, men

da de vare Menneskeligheden for nær undsaae

enhver sig for at opferde dem.
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lene i Henseende til Giødningens Udførsel, der

udmatter Beesterne i det tunge Sand., men og

fornemmelig Opfyldingen, som gaaer for sig baade

For og Efteraar saaledes at alle de Huler, som

Vinden har opmalet under Agerens Hvile m. v.,

igien maae opfyldes, inden Ploven kan komme i

Jorden hvorhos ydermere anmerkes at et lidet

Læs af sandblandet Giødning bliver betalt med 4

til 5 Skilling paa Stedet, og endda ikke at be¬

komme, da deraf kun er liden Forraad. Hans Exel¬

ence Herr Geheimeraad og fordum Stiftbefalings¬

mand over Aalborg Stift vøn der Osten, men

nu Justitiarius i Høieste Ret, faldt i Forun¬

dring, efter Beretning, da han besaae Schagen,

og blev rørt, i Følge hans eiegode Hiertelav og

Tænkemaade over Sandflugtens Ødelæggelse,

havde og i Sinde at raade Bod derpaa, men

dette gode Forsæt kom ikke videre, saavidt mig

er bekiendt.

Af Rugsæd betiener man sig ikke paa Scha¬

gen, men kun af Byg=og Havresæd som formo¬

dentlig kommer af den overblevne Agerbunds

Fugtighed, og er dette atter Skade for Markjor¬

den, for saavidt Sandflugten angaaer, da Byg

og fornemmelig Havre løsner Jorden, og derved

bane
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bane Vindene Adgang til Agrene, hvorimod

Rugsæden binder Grønsværen sammen, og følge¬

lig havde kunnet være i Stand til at afværge

mange Uleiligheder, om Rugen end ikke var ble¬

ven saaet uden paa de høie Steder som dog ikke

ere ret mange; man bryder sig og kun lidet om,

at giøre sig rigtige Begreber om slige Ting; men

at Jorden derhos noksom er beqvem til at frem¬

bringe Rug, som de forommeldte Sædearter, kan

tydelig sees deraf, at jeg i min Have, som nu er øde¬

lagt, Ao. 1783.til Prøve saaede † Td. Vinterrug,

som gav igien 1 Td. og 2 Skpr., uagtet at Jorden

hverken var giødet eller behørig behandlet, hvor¬

til og kom den stærke Tørke, som indsaldt i denne

Sommer. Denne Rug var ellers meget fast i

Kiernen, men syldte ikke saa meget i Skieppen,

som man havde ventet. Aaret efter som med¬

førte megen Fugtighed, frembragte dette lidet

indcirklede Stykke Jord og vel giødet, Byg i

Forhold til Udsæden overflødig. De plantede

Pile gave og mægtige Skud i dette Aar, men

bleve dog paa den nordvestlige Side sorte paa

Bladene, og ligesom antændte af Koldfyr saa

at min Taalmodighed, naar dette gik for sig, no¬

get nær havde taget Ende. Ellers ere, Agerdyrk¬

nings=Redskaberne og Agerdyrkningsmaaden

paaF4
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paa Schagen og i Schagens Sogn samtlig at be¬

klage, hvorfor og Agermanden ikke kan giøre sia

Beregning i Almindelighed paa meer, end det

3die og 4de Korn, og det endog i vaade Som¬

mere hvoraf følger, at den Avling, som Ind¬

vaanerne i Byen beskieftige sig med, ingenlunde

er tilstrækkelig til at underholde det fornødne An¬

tal af Kreature, og meget mindre ernære Bor¬

gerstanden, som Landmanden mesterlig veed at

betiene sig af, allerhelsi naar Farten er ophørt,

og det henimod Foraaret ret for Alvor begynder

at knibe. Det forstaaer sig, som Erfarenhed be¬

kræfter, at det Græs eller Høe, som meies og av¬

les paa sandagtige Steder er noget nær dobbelt

saa godt og kraftigt som andet Høe, saavel i Hen¬

seende til Melk som Fedme, følgelig og paa

Schagen. De faa Kiøbmænd i Byen, som have

noget at sælge af Kornvare eller andre Ting, lade

sig ganske vel betale som f. Ex. i November

Maaned Ao. 1784 i Tønde Erter med 10 Slet¬

tedaler og hvorom meer udførlig paa et andet

Sted. Det var altsaa at ønske i Henseende til

de Fattige, at slige utaalelige Priser paa en

Slags Maade kunde blive forebyggede. Til at

antage nye Forandringer ere Indbyggerne paa

Stedet ikke meget villige; thi da Hestenes Un¬

der¬
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derholding paa Stedet er saa meget kostbar, at

man ikke er i Stand til at holde et Par Beester

der, i nogenledes forsvarlig Stand (hvilket jeg prø¬

vede Aar 1783 — 84) under 62 Rdlr. med Foe¬

der allene saa kunde paa Schagen behøves de

letteste Plove for at spare Heste, og tilbød jeg

mig nogle gange at anskaffe deraf Modeller hos

det Kongl. Danske Landhuusholdings=Sel¬

skab, som af patriotisk Iver meget har bestræbet

sig for denne vigtige Sag, men ingen syntes at

dette Forslag var af nogen Vigtighed. I lige

Maade vilde jeg have underviist Fiskerne i, at

udvælge det rette Agn eller Madding for hver Sort

Fisk deromkring efter dens Natur, grundet paa Er¬

farenhed samt at slaae deres Liner paa en meer

forsvarlig Maade, end hidindtil, item at forsyne

dem med behørige Bøier efter Strømmenes

Gang, Veirliget o. s. f., for at kunne fiske i det

Store, og uden Hazard for Redskaberne men i

alt dette kom jeg ingen Vei.

Betræffende Træer og Kiokkenvæxter, da er

det vist, at de grønne grove Pile og Hyl kunde

voxe fast allevegne hvor de blive satte i Lye paa

Schagen, formedelst den Overflødighed af Vand,

som Grunden er opfyldt med under Jord= eller

Sand¬F 5



*—90 —

Sandskorpen,men de hvide Hasselpile kan

ikke staae sig, som maae have sine Aarsager, men

som jeg ikke forstaaer mig paa. De grønne Pile¬

og Hylletræer voxe paa sine Steder i Haverne,

men naar de begynde at blive noget vel høie, pid¬

sker den nordvestlige Vind dem især saaledes, at

Toppen bliver til Rangler, eller Skajer, som det

kaldes paa Stedet hvorved Træerne formindskes

og forsvinde efterhaanden, især da faa, ja fast ingen

bryder sig om at plante igien. Tilforn have lige¬

ledes voxet paa Schagen Æble= og Pæretræer,

men de fleste ere uddøde, og de faa, som endnu

leve nærme sig ganske sin Undergang, uden at

man bær mindste Omsorg for at elske nogen op

igien, hvoraf sluttes med Rimelighed, at naar

alt kommer til Stykket skylde Efterkommerne

denne Tidsalder vel ikke ret meget i saa Fald.

Med Grønkaals=Plantningen gaaer det fornem¬

melig i tørre Aar temmelig vanskelig til paa

Schagen, og det samme gielder om alle andre

Kiøkkenurter som f. Ex. Gulerødder, Spinat,

Pastinakker Petersille og d. l.; thi da Grunden

ikke bestaaer af andet, end lutter Sand, saa

brænder deels den samme uagtet at derpaa kom¬

mer nogen Giødning, Frøet og Urterne, og deels

roder den stærke Blæst Jorden op omkring de

spæde
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spæde Planter, i hvor stærk en Skytning de end

maatte have hvoraf Følgerne blive, at inden

man seer sig omkring, er den hele Foranstaltning

kuldkastet, og er dette, blandt andre Besværlig¬

heder ikke en ringe Skade for Vedkommende,

allerhelst da Mængden er stræbsom nok, og villig

til at beflitte sig paa slige Sager, dersom den

ikkun kunde høste nogle Frugter deraf. Vaade

og stille Sommere som den Ao. 1784, frem¬

bringe bedre Kiøkkenurter, end som de tørre og

blæstrige, hvoraf det og kom, at et Bondelæs

Grønkaal som een magelig kunde bære paa sin

Ryg, og galdt 4 Mark Ao. 1783, paafølgende

Aar blev kiøbt for 2 Mk. 8 Sk. Om Ildebran¬

den gielder det samme thi man har ikke et Læs,

som Bønderne levere bestaaende af henved

80 Stkr., med samtlig Opvartning, under

2 Mark danske; og kostede Ildebranden mig

til en liden og sparsommelig Huusholding Aar

1784 rene 28 Rd. 10 Sk. Men som dette sor¬

holder sig rigtigt, saa foraarsages og Indbyg¬

gerne ved at kaste Sand fra Husene, ikke en

ringe Bekostning, og kan jeg regne for min Part,

at dette Arbeide aarlig, for at holde Toldboden

og Konsumtions=Kontoiret, som Folk daglig besø¬

ger, nogenledes ryddeligt, 4 til § Rdlr., foruden

et
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et stort Plankeværk som der omkring maatte

sættes, for at holde Sandet fra sig; men hvor

eller naar slige Udgivter erstattes igien, vil kom¬

me paa Prøver an, saavel i Henseende til den

ene som den anden.

Vel er da nu, som jeg sandfærdig og ud¬

førlig har mældet, Schagen underkastet en saa

meget umild Skiebne; men blev der endda holdt

vedbørlig Hævd over det lidet af Markjorden især,

som er tilbage, da kunde Byen endnu nogen Tid

nyde Godt deraf. Men at dette ikke skeer kan

bevises iblandt andet af Følgende nemlig. Jeg

kiøbte Ao. 1783 en Gaard paa Schagen med til¬

hørende Jord, som havde været skiødesløs be¬

handlet, men begyndte noget at komme sig igien.

Udi den saa kaldte Vestermark, som vel var øde¬

lagt, for saavidt som Pløielandet betræffer men

dog fandtes deriblandt nogle mig og Præsten

Herr Lodberg tilhørende Baarer, søm Aar

1783 gave mig 7 gode Læs Høe, og ham 10

Læs, beregnede efter den almindelige Indkiøbs¬

priis paa Stedet til 2 Rdlr. pr. Læs Nogle an¬

dre eiede ogsaa Baarer i denne og Maren Am¬

mes Mark endskiønt ikke af saa megen Bety¬

denhed. Men nu var det om at giøre, at faae

denne
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denne liden Plet bevaret fra Gies og andre Kre¬

atures Overgang. Der dlev altsaa en Mark¬

mand antaget med fælleds Samtykke; men de,

der syntes at have mindre Deel i Marken, end

andre skeedede ud 3 gange, og vilde ikke tage

Deel i at holde denne fornødne Vægter, tvert¬

imod ofte igientagne Advarseler, hvorpaa hele

Byen indsatte saavel Gies, som andre Kreature

paa ermeldte Baarer, i Følge hvoraf ovenanførte

Eiendom blev ganske til Priis, uden at man

kunde undtagen maaskee ved Proces, saae den

allermindste Erstatning. Et ringe men dog ty¬

deligt Beviis, paa de Uleiligheder og den store

Skade, som Fælledsskabet føder af sig: Med

Digernes Opreisning omkring den overblevne eller

rettere sagt, ny optagne Østermark gaaer det

ligesaa uordentlig til: thi nu staaer det ene Led

aabent, nu det andet lukket, nu et Stykke Dige

istandsat, men et andet derimod ganske nedfaldet,

og det midt i Høstens Tid, hvorfor baade Heste,

Faar, Køer og Gies som oftest upaaanket kan

gaae derover, saa at en større Uorden og Skiø¬

desløshed ved nogen Avling eller Agerbrug har

jeg aldrig seet, end som paa Schagen, hvor Folk

dog meest trænger til at holde en streng og ved¬

børlig Orden i saa Fald. I øvrigt har jeg efter¬

seet
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seet Schagens Grannebrev, eller Byens Ved¬

tægter for at erfare, om denne Efterladenhed

deraf skulde reise sig, eller ikke; og lyder det saa¬

ledes Ord for andet, saavidt det kunde læses, som

følger:

No. 20.

(Sifre udskaaren i Træ.) Fire og Tive Skilling.

I Jesu Navn

hafue wi underschrefne Som hafuer ind¬

hegnede Jord i Schau Mark og Fælle,

Samt Endeel andet som kand komme Me¬

nigheden til Nøtte. Hvor om Efterskrefne

Pungter om samme jords Hegning og Til¬

syn med hver andre indgaaet og uRyggeli¬

gen saaledes skal holde som følger

1.

Skal hver verre tiltænckt at bruge deres

—

at holde Regtig Lucke, samt at betale

Marchmandens Løn, Saafremt Eyerman¬

den ickhe vil have Jorden forlist til Kier¬

ckens Nøtte.

2. Maa
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2.

Maa Ingen Enten Selge eller bortleje

sin Jord til nogen uden Byeß Mand.

3.

Skal Eenhver verre tiltængt sit Dige i

Rette tid at lucke Inden Volborgdag,

Eller for Hans efterladenhed pantes første

gang for 1 Mark, anden gang dobbelt,

tredie gang haffe forbrødt sit Jord til

kiercken.

4.

Skal vi verre samdregtig, om en Mark¬

mand at lønne, og huilchen de flerste og

beste gifuer deres Votum paa, den Skulde

andre nøyes med.

S.

Hvo som vegrer sig ved at gifue Mark¬

mand sin Løn, da pantes for 8 Skill.

6.

Der i mod Skal markmanden verre plig¬

tig til, ald den Skade, som vedkommende

kunde hendes for hans Forsømmelse, paa

noget Korn eller Græß, efter Dannemænds

sigelße, at betale.

7. Skal
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7.

— — — —Skal

Huuset vedligge paa det beleilligste i Mar¬

chen hvor mest Skade tilføies af Creatur,

samt udholde Læder, Saa hver kan kom¬

me beqvem til sit jord, og iche at kiøre

ofuer Nogen deres Mark. Hvo som der¬

imod fortredeligen gior, at lide Efter mænds

sigelse.

8.

Maa ingen slaa noget Cræatur løß ind

i Marken om Høsten, før end den sidste

Mand faar sin kierfue der ud af. Naar

han forholder sig efter Loven. Giør nogen

der i mod, og Skade derover føyeß, da

gielder Skade efter uvillige Mændz sigelse.

9.

Skal Eenhver verre tiltengt, enten self

at følge med at pante eller en døjgtig Per¬

son der til, hvis iche, da at udlægge saa

meget, som den sagfaldne blef pantet for.

10.

Huiß pantepenge Saaledes opbergeß,

skal granfogdene opberge til Lederne Marc¬

hus og andet Marken til nøtte udgifveß.

11.
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I1.

Skal en huer verre tiltengt, at lade kaste

Groffter for sin Jord at Vandet kand

hafue sit Løb i giennem Marken.. Hvo

som vegrer sig heri pantes for 1 Mark.

12.

Nock vedtages samtligen, her vester i

Schagen, som haver kiør, at holde Een

Hyrde og gifue hannem af huer koe Som¬

meren over til mortensdag 6 Skill. og af

en Koe Een dags kost, som sædvanlig væ¬

ret hafuer, saa frembt de iche vil pantes

for 1 Mark og derfor uden at holde som

nefnet.

13.

I lige maade en Faarehyrde at verre

samdregtigen og her vester i Schagen at

betale som — — — af et Faar og Gied

2 Sk. (altsaa ere der blevne holdte Gieder paa

Schagen i forrige Tider) Og af huer to Faar

og videre Entten de hafue Lam eller iche,

skal de holde Hyrden en Dag, og huem

her udi findes motvillig, skal pantes for 1

Mark der for uden at holde deris Reg¬

tighed.

G 14.
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14.

Der i mod hafver fornefnte Hyrdenn at

være pligtig, at skaffe Eenhver sit for Cræatur,

hiem til Huuse om Aftenen, og skulde Kiør,

Faar, Lam, .Gieder eller Kied omkomme5
for Hyrdernis Forsømmelse, da at betale

Efter mændz sigelse.

15.

Og ingen at lade faar ud om morgenen

for end Faarehyrden minder dennem ved

Raaben eller tuden, saa frembt de iche vil

pantes for 8 Skill. hver gang saa skeer.

Hender slig deres Faar, Lam, Gieder no¬

geet Skade. Der om skal de hafue Skade

for hiemgield. men er det Hyrdens Skyld,

skal han betale, saa en Hver for Hyrdens

Forsømmelse Skal blive Skadeßløß. Eller

skal betales af hver Faar eller Gied som

tagiß i Kornet, eller i Marken 1 Skill.

Huilcke Hyrden eller hvem skyldig er haf¬

ner at betale, I ligemaade af een Kou

4 Skill.

16.

Ingen maa tyrt Sin Hester eller og

paa andens Ager i mens Hegnen staar

vden
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oden deres Ville, som græßet til hører, og

slipper nogen Cræatur af tyrt, og giør

nogen mand Skade paa Korn da at be¬

talle Skaden efter mendz sigelse.

17.

Ingen tillades, at tage noget legt Fæ

i hvad slags det verre maa Her paa gres¬

zet om Summeren, saa frembt de iche ville

straffes efter Forbudz vinde vdstæd af Scha¬

gens Byting den 15de Julii 1698.

18.

Eenhver som har gieß, skal værre for¬

pligtet, at holde altid Stechet paa Vingerne,

at de iche flønge ofuer Diger, og giør no¬

gen Skade paa Korn, Hvem her i mod

findes forsømmelig, og nogen der ofuer

Skade til føyes, Skal de gießen Eyer be¬

talle Skaden første gang, anden gang at

miste gießene.

19.

Det var fornemmelig, at ønske her i

denne Menighed, og endelig end nu ved¬

tages, at ingen løse Svin eller Hunde skal

holdes Folket til Skade paa deres Fisk og

Reedskab, samt paa Grønning om voret

G 2 Som
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Som fra Arildz tid hafer veret forbuden,

Efter mange foregaaende Forbudz vinder,

hvem her i mod bryder, skal lide som sam¬

me Forbudzvinder ommelder.

20.

Ingen efter denne Dag maa indkaste

noget udi Fælled uden Øfrighedens og me¬

nige mandz tilladelse.

21.

Og skal ingen i Schagens Fælle i hvem

verre maa tillat, at slaa græß i Fælle for

St. Hansdag, saa frembt de iche vil hafve

forlist greßet de med kan findes og der for

uden pantes for 2 Mark.

22,

Og skal med Byens tyr forholdes, som

as Arildz tid verret hafver, at Byens kie¬

meler forsørger den lovlig og forsiunligt

med Føde af dens indkomst nemlig af hver

Koe i Schagen og Høyen 8 Skill.

23.

Til disse forskrefne Pungter at holde,

skal udvælgeß en mand at verre grandfoget,

hvilken — og skal holde ofver alle forbe¬

meldte
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meldte Poster, at de i alle sine Pungter

blifve Efterlefvet, og siden naar Aaret er

omkring, Een anden Grandfoget, at Con¬

sarterne (i steden for at tilsette) til det er om¬

kring gaaet, saa at begynde paa først til

faldenne. Hvilcke Granfogden, en efter

anden skal hafue tilsiun, at ald thing hol¬

deß efter Forskrifftens Pungter og naar

han lader tilsige, at møde til Grandstev¬

ning. Eller i andre tilfældige maader,

skal en hver verre lydige udi egen Person

at møde, eller hafue visse bud, eller og saa

lovlig undskyldning, saa frembt, han iche

vil pantes for 8 Skill. hver gang hand i

saa maade findes vlydige. At saa u=ryg¬

gelig, holdes skal, hafue vi ladet Byen

Segel ondertrycke og derhosß vores Heen¬

der underskrifvet og Pingere.

Aétum Schagen d. 16. Augusti Anno 1700.

(L. S)

Feder

Hansen S. Michel

⅔Hyer. Dedersen.

Dovel Hansen, m. fl. Lodseiere.

DisseG 3
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Disse Byens Vedtægter ere aarlig blevne

oplæste ved Schagens Byting, som Paategnin¬

gerne udvise indtil Aar 1747' hvoraf synes

følge, at Vedkommende samtlig have giort sig

Umage for, at haandhæve i det mindste nogle,

om ikke alle Artikler, som der findes til fælleds

Nytte anordnede. Dersom man havde en god

Samling især af Kiøbstedernes Grannebreve, da

vilde det ikke allene forneie dem, som beskieftige

sig med Oldsager, men og Lovkyndige tillige. For

Bestyrelsen af Næringsvæsenet vare de vel heller

ikke unytttige; thi de indeholde undertiden de

Klogskabs=Regler i Huusholdningen, som man

mindst skulde vente at finde hos de gamle, og som

de yngre have forsømt at give Agt paa. Ved

Schagens Grannebrev anmerkes ellers: 1) At

det visselig sigter til Schagens Næringers Vedli¬

geholdelse og er derhos ikke lovstridigt i nogen

Maade, men temmelig vaersom sammensat, og

vel skrevet, efter de Tiders Skrive= og Tænke¬

maade. Udkastet tilegnes salig Feder Hansen

Høyer. 2) Om Luckernes og Gierdernes Ved¬

ligeholdelse nu for Tiden, er meldet tilforn, og

hvad Følger det har, naar en Bye ikke vil leve

efter gode Vedtægter. 3) Den 2den Artikel bli¬

ver holdt. 4) Hvorfor og paa hvad Grund

Mulk¬
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Mulkterne i Følge Grannebrevet dets 3die §. just

skal tilfalde Kirken, vides ikke. †) At holde og

betale Markmanden, blive Vedkommende nu ikke

som tilforn alle Tider eenige hvilket erfares af

foregaaende Exempel, og heller ikke om Udpant¬

ningerne m. v., ja, lange mindre om Markhu¬

sets Vedligeholdelse §. 7. 6) Ordet kiefne §. 8.

skal ventelig betyde en Kiærre. 7)§. 10. veed jeg

ikke, om bliver efterlevet, da det kaldes Ubarmhier¬

tighed, at udpante nogen, om der end aldrig var

skeet saa stor Skade paa Marken. 8) J. 11.

See Anmerkningerne ved §. 18. 9) H. 12. hol¬

des; men om H. 13. eller 14. veed jeg ikke nogen

Besked. Imidlertid holdes for nærværende Tid

ingen Gieder paa Schagen, der ventelig tilforn

maae have levet meest af Graariis, og følgelig

befordret Sandslugten, efterdi den Svenske

Landmands Raad, i at bevare sig for den Skade,

som disse ellers nyttige Dyr medføre visselig ikke

kan være blevne fulgte paa Stedet. 10) H. 15.

følges endnu for det meste; men der er destoværre

kun lidet derved at giøre for nærværende Tid, da

de fleste Faar ere uddøde. 11) H. 16. følges siel¬

den, og derfor er Markmanden ofte i Forlegen¬

hed; ja, dette Misbrug gaaer saavidt, at alle

de Bønder fra Landet, som enten kiøre med

Sand¬G 4
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Sandtorv, eller møde i Strandings Tilfælde,

tøire deres Bester, hvor de selv finde for godt,

og uden Betaling, paa det overmaade ringe Over¬

drev, som Byen endnu har tilbage. 12) Tages

nuomstunder af dem, som boe i Byen, ind paa

Byens Marker uden Forskiel baade Leie=Kaer

og Heste, upaaanket af alle. Den 17. H. maae

altsaa sigte til udenbyes Folk der ville sætte sine

Høveder for Betaling ind paa Byens Græsning,

og, om saa er, da bliver Grannebrevet efterlevet,

men ellers ikke. 13) Den 18. H. er aldeles gaaet

af Maade, ihvorvel enhver Landmand jo meget

vel veed at fast intet Kreatur er Ager og Eng

saa skadeligt som selvraadige Gies og er det i

den Anledning at sal. Tolder Semp da han be¬

tiente Granfoged=Embedet paa Stedet i nogen

Tid ikke allene med Iver bestræbede sig for at

faae Kirkevasen vedligeholdt, som sees af hans

Skrivelse til vedkommende Lodseiere af Dato

13. April 1759 item at holde Vandstederne i

forsvarlig Stand, hvilket Skrivelserne af 25.

Maji og 31. Augusti 1763 tydelig udvise, samt

at holde Marken fri for Vandhuller m. v., men

og at forebygge Giessenes hyppige Overgang og

deraf flydende Skade hvilket er forestillet samt¬

lige Lodseiere ved en Skrivelse af 3. August

1769.
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1769. Mueligt har denne Mands gode Forsæt

faaet Fremgang, hvilket dog ikke ganske lader til

af nogle Vedkommendes Paategninger, og saale¬

des staaer man da undertiden selv i sit eget Lys.

14) Den 19. §., for saavidt de løse Sviin an¬

gaaer, iagttages endnu meget nøie, men i Hen¬

seende til Hunde ikke. Ellers melder den 17. H.

ligesom denne om, at Vedkommende sFal straffes

efter Forbudz Vinder af 15. Julii 1698, som

sluttes, at være en gammel Bye=Vedtægt eller

Lov men som jeg ikke har kundet saaet i Hænder,

og som dog formodes at være kuriøs. 15) Den

20. H. synes at være af megen Vigtighed, aller¬

helst der, hvor Fælleden er saa ringe, som paa

Schagen, og hvoraf, foruden Lodseierne i Mar¬

ken, mange Fattige i Byen skulde betiene sig.

At der er meget udviist af Fælled viser det Fore¬

gaaende, og at sligt er skeet med Magistratens

Minde, tvivles ikke paa; men efter hvilke Reg¬

ler man i saa Fald har handlet under Uddeelin¬

gen er mig ubekiendt, da Grannelovene intet

melde derom. 16) Eftersom der intet mere er

at slaae i Fælleden, ophæves den 21. H. af sig selv.

17) H. 22. efterleves endnu. Med Markmanden

er ellers indgaaet Forening under 1. Maji 1754¬

bestaaende af 7 Poster og hvis 1ste Post inde¬

hol¬G 5
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holder; at ham af samtlige Lodseiere tilstaaes

24 Rdlr. hver Sommer imod visse Forbindelig¬

heder, som synes at være meer end tilstrækkeligt

for hans havte Uleilighed; og er dette alt, hvad

jeg har kundet finde Leilighed til at anmerke,

Schagens Egn, Sandflugten og saa videre be¬

træffende. Forslag til Hielpemidlerne vil findes

under et andet Kapitel, endskiønt dette er meget

svært at gaae i Møde.

G— *

Fierde
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Fierde Kapitel.

Om

de endnu

overblevne Værter paa Schagen

og udi Schagens Sogn,

med nogle tilføiede Anmerkninger.

I Følge overeensstemmende Beretninger af tro¬

værdige Folk, som ere komne til en meget høi

Alder skal Schagen, ligesom Schagens Sogn,

men dog især den Egn, som laae i Vester fra Scha¬

gens Bye, af Naturen rigelig have været forsynet

ikke allene med angenemme og nyttige Urter, som

tiene til det menneskelige Kiøns og Dyrenes Op¬

hold, men og en talrig Mængde af dem, som

egentlig henhøre til Lægekonsten, hvilket og vel

er rimeligt, endog i Følge Egnens sandagtige,

skiønt ligefuldt kraftige og frugtbare Egenskaber,

da den endnu, forpidsket og ugiødet, er i Stand

til at overgaae Landmandens giødede Agerland,

ikkun
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ikkun at der vil falde vel Regn om Sommeren;

men siden at Flyvesandet bemestrede sig Scha¬

gens og Schagens Sogns Eiendomme har den

godgiørende Natur mistet fast al sin Styrke. Det

er ellers bekiendt, at i ethvert dyrket Land og

Landskab bestaae Væxterne enten af vilde eller

tamme, saaledes ogsaa paa Schagen. Om de

sidste er blevet meldet kortelig tilforn; men paa

de første som jeg har seet, og som indtil denne

Tid heltemæssig have udstaaet Sandflugtens

kummerlige Beleiring, overleveres Læseren her¬

ved en kort Fortegnelse, med hosføiede Anmerk¬

ninger endskiønt ikke i en systematisk eller alpha¬

betisk Orden, som ventelig kommer ud paa et, da

dette Register er let at oversee og da

1) Achillæa Millikolium. Stikker hist og

her frem, men er næsten qvalt. 2) Achillæa

Ptharmica Begge disse Urter holdes for, at være

i lige Grad et godt Brystmiddel, endskiønt den

første ret betragtet dog meget, om ikke ganske over¬

gaaer den sidste. Ventelig have Bladene især

givet Anledning til denne fælleds Beremmelse.

3) Myrica Gale, eller saa kaldet Pors, voxer tem¬

melig hyppig øverst i Schagens Soan, og er en

af de Urter, der ere nyttige til at hæmme Sand¬

fiug¬
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flugten, foruden dens andre forhen bekiendte

Egenskaber. 4) Polygonum amphibium, eller

Piileurten, er en utrolig stærk Urt til at imod¬

staae Sandflugten paa de fugtige Steder, og som

ikke vil lade sig tvinge enten saa at den af og til

bliver overvældet med Sand, afbidt af Kreature,

eller og underkastet en anden haardere Medfart,

men Ao. 1785 og 86 maatte den dog give efter.

S) Chrysantemum Segetum, eller paa Jydsk:

Troldkierling (Brandenborrer), har og ind¬

sneget sig i Schagens Sogn, endskiønt ikke til uo¬

gen Hinder thi disse Borrer kan ikke vel trives

sammesteds efter Beretning, ihvorvel det heller

var at ønske af to onde Ting, at den hele sandbe¬

skadigede Egn var besat med Brændeneller,

Troldkierlinger, Agerkaal, Tidsler, Torne

og andet deslige Ukrud, end blottet og aspillet,

som den er. Men høiere oppe i Vensyssel, hvor

Jorden er frugtbar, har Agerkaal og fornemme¬

lig Troldkierlingerne allerede forplantet sig saa

vidt, at hele Foerstrækninger ere ganske gule, og

det jo meer, jo længer man kommer op i Landet,

saa at Udryddelsen af dette høist skadelige Ukrud

fortiener visselig jo før jo heller de høie Foresattes

nøie Agtpaagivenhed, og har jeg med en ikke

ringe Fornøielse nogle gange, i de sex Dage, som

jeg



—110 —

som jeg tog op med Jordboeret, fulgt med den brave

og agtpaagivende Landmand, Hr. Ritm. Bolvig,

Herre til Begstæd, i hans Marker og fornummet,

at ikke allene han selv bestandig lagde Vind paa, at

ødelægge og opplukke Brandenborgerne, som

dødelige Fiender for Agerbruget men og Karle,

Piger og Drenge, i Følge hans Foranstaltning,

Tid efter anden, da hele Samlingen blev brændt

til Aske, for at Møddingen ikke dermed skulde

blive igien beblandet. Ved dette Middel ere

Bøgstæds Marker nogenledes blevne rensede fra

dette fordærvelige Ukrud; men i Ellinge Sogn

og paa andre Steder findes slige Ting i alt for

stor Overflødighed. 6) Lythrum Salicaria. Denne

Urt kalde Bønderne Rumpen, og benævne den

uden Tvivl efter den Dannelse, som Skaberen

har givet den, da den virkelig ligner en Ræve¬

rumpe, og har den formodentlig ligeledes i Sæl¬

Som en Vand¬land erholdet sit Navn deraf.

plante er Ræverumpen haard af Natur, men ikke

desto mindre har Sandslugten ogsaa indviklet den

iblandt andre Urters Undergang, saa at den nu

ikkun lader sig see ved Siden af Haver og Gier¬

der, i Stedet for at den pleier at voxe paa sum¬

pige Steder ved Kier og i Moser. Aaret 1785

— 86 saae jeg den ikke. 7) Statice armerta voxte

i Mængde
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i Mængde Ao. 1780 ved Udkanterne af Fælleden,

men er siden forsvunden efterhaanden, og er den

dog en af de Urter, som kan taale meget Ondt.

8) Scabiola Succila. 9) Echium vulgare. 10) Myo¬

1otis Scorpioides. 11) Gentiana Centaureum.

12) Hieracium pilosella. 13) Stellaria grami¬

nea. 14) Trikolium pratense. 15) Khinanthus

crista galli (Skradekorn). 16) Vicia Cracca.

17) Veronica lpicata. 18) Viola tricolora.

19) Polygonum bistorta, som paa fugtige Steder

har imodsat sig Sandflugten, men er nu gaaet

ud. 20) Artimisia absinthum har voxet hyppig

tilforn i Haverne men nu ikkun paa nogle faa

Steder. 21) Cotula tærida. 22) Polygonum

aviculare. 23) Sonchus Oleraceus, paa Jydsk

kaldet Svineurt. Med den underholdt jeg to

af de smaa amerikanske Sviin en heel Sommer,

som jeg førte med mig til Schagen. 24) Synapis

arvensis. 25) Campanula rotundi Folia. 26) Ar¬

thimisia vulgarts. 27) Scabiola arvensis. 28) Gen¬

tiana Pneumenanthe. 29) Hyolchyamus niger,

bruges paa Stedet til at gnie Tænderne med for

Tandpine, og siges at giøre god Virkning, som

Urtens giftige Kraft ventelig forvolder. 30) Ma¬

tricaria Chamomilla. 31) Galium verum. 32) Hie¬

racium paniculatum. 33) Calium aparine.

34)
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34) Comarum palustre. 35) Sedum telephinum.

paa Jydsk kaldet Pillekyer. 36) Euphralia ofti¬

cinalis 37) Cotus Corniculata, kaldes paa Jydsk

Kokkeurt, det er Haneurt paa Dansk forme¬

delst de Vinger og den Kam, som Blomsterne

forestille. 38) Chenopodium viride. 39) Ru¬

bus siuticosus, eller Brambær, have fordum vo¬

xet og voxte paa Kirkegaarden der, hvor Sandet

ikke havde lagt sig over, indtil 1785. 40) Erica

rubra. Om dens Nytte iblandt Bondestanden

er ordentlig meldet tilforn, saavelsom noget meer

udførlig i den af mig udgivne Litunar eller Far¬

vebog for Island 1786. 41) Alchimilla Vul¬

garis. 42) Alline Media. 43) Anchusa offici¬

nalis. 44) Anthemis Cotula. 45) Carduus

Crilpus. 46) Carum Carvi. 47) Centaurea

Chanus. 48) Chenopodium bonus Henrichus,

paa Stedet kaldet Handrick. 49) Cicura virosa,

er temmelig rar, ligesom flere Flores umbellati,

eller, Navleblomster. 50) Eqviletum Hyemale.

Enstærk Urt, men som ligefuldt begynder at gaae

ud efterhaanden. 51) Draba verna. §2) Eriopho¬

rum Polystachium. 53) Geum rivale. 54) Scir¬

pus Lacustris, paa Jydsk Sivi. Denne Urt

tørres af fattige Folk og brugestil Væger at brænde

i Tranlamper; dog aftages eller afpilles den

yderste
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yderste Hinde, førend dette skeer. Man paa¬

staaer, at i fuld Maane er tienligst, at samle Ur¬

ten til dette Brug, da Marven til den Tid skal

være størst, og Lamperne i saa Fald brænde bedre

end ellers, med berørte Væge i. Under det Navn

Sibi eller Sivi indbefatter den gemene Mand

saavel Scirpi som Carices, i Mangel af notiones

distinstæ. Sef er ellers et gammelt godt Ord,

som er blevet forandret til Sibi og Sivi, men

har havt den selvsamme Bemerkelse. 55) Inu¬

la Helenium. 56) Lemma, eller Aandemad,

er vel rar at træffe i Schagens Sogn, men dog

har jeg ved Udkanterne af den allerede tilstoppede

Hofsøe, og ligeledes ved Bredden af de saa kal¬

dede Broevande, funden nogle Levninger. Ellers

skal Urten kunde lade sig fortplante fra et Vand

eller Kier til et andet blot ved at kaste Frøct i

Vandet, og er det en stor Fordeel for de Steder,

hvor denne Aandemad fattes. 57) Leontodon

Taraxacon. 58) Medicago falcara. §9) Men¬

tha, eller den tamme Krusamynt, som paa Ste¬

det kaldes Polejer. 60) Orchis bifolia, paa

Jydsk Noßurt. 61) Paris qvadrifolia. 62) Par¬

nassia palustris. 63) Plantago angustikolia.

64) —Maritima og 65)— Latitolia, hvilken sidste

er fast det eneste Trækplaster, foruden Grønkaals¬

blade,
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blade, som fattige Folk veed at betiene sig af paa

Schagen i paakommende Tilfælde. Undertiden

bruges og Urten som et udvortes relolvens, kogt

i Eddike endskiønt Virkningen ikke altid svarer

til Hensigten. 66) Potentilla anserma. Denne

deilige Urt, i hvor krybende den end er imod¬

staaer Sandflugten som en Kiempe og lader sig

ikke gaae paa, førend sast alle andre jevnsides vo¬

xende Urter ere undergaaet, hvilket tillige gielder

om 67) eller Potentilla reptans der kryber frem

og snoer sig ind imellem de omkringstaaende fine

Græsarter. Man maae altsaa ikke tænke, at de

store Væxter allene kan afgiøre Sagen. Der

findes vel smaa, som ere nok saa nyttige. 68) Py¬

rus Communis, voxer kun paa eet Sted i Scha¬

gen, som gav Anledning til den Anmerkning,

nemlig, at midt i September Maaned Aar 1782

vare paa disse faa Træer alle Pærcrne sprukne paa

tværs og langs, og havde store Ridser i sig, som

gave Frugten slet Anseelse og giorde den derhos

sast uspiselig, efterdi at Insekterne havde dertil

saa fri en Adgang. Paa dette Sted skal man

aldrig før være bleven denne Sygdom vaer, og

heller ikke, at saa mange Spindelvæve have lage

sig omkring Træernes Fruktifikation, som dette Aar.

Aar 1781 var Sommeren usædvanlig tør og

1782
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1782 ligesaa usædvanlig vaad, hvilken Omvex¬

ling ventelig har havt nogle forborgne Følger i

Ledtog med sig. Inden i vare og dette Aar baade

Æbler og Pærer angrebne af Insekter. 69) Orer¬

cus robur. Vel er sandt, at for nærværende Tid

hverken omkring Schagen eller udi Schagens

Sogn findes levende Eegetræer men kun Stum¬

per i Jorden, som berettes, hist og her, naar

Torvgrave opkastes; men ikke desto mindre vil

eg kortelig erindre, at det lader til som den nord¬

ligste Deel af Jylland er særdeles vel skikket til

at frembringe Eegetræer, naar de ikkun havde

Fred til at voxe og derhos al anden fornøden

Pleie. Proprietær= eller Herregaarden Bangs¬

boe og flere Steder give herpaa et tydeligt Be¬

viis. Men hvem kan vel forvente en frugtbrin¬

gende Træplantning, saa længe Herremænd og

Bønder ligge i Fælled med hinanden, ja saa

længe at endog Herregaardene selv savne Grøvter

og Diger, hviiket sast er en epidemisk Sygdom

i Horns Herred efter Beretning, om ikke i

en stor Deel af Vensyssel: Ak, gid man dog

engang for Alvor vilde betænke sig, og see det ska¬

delige Fælledsskab ophævet hvortil jeg ikke har

fundet mindste Spor i denne eller omkringliggende

Egn. Og indseer da vel ikke enhver fornuftig

Land¬5 2
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Landmand, at Folk ligesom med frit Forsæt taber

store Fordele, og staaer sit eget Lys i Veien 2

Ikke fordi at der mangler indsigtsfulde og kiekke

Landmænd i Hornsherred men fordi at Ind¬

retningen er ny, og man saa nødig vil til at for¬

andre de gamle Skikke, eller at lægge Haand

paa Arbeidet, der ved første Øiekast synes at

være alt for tungt og modbydeligt; hvortil kom¬

mer, at Godserne ere indviklede i hinanden og

bestaae af alt for mange Lodseiere ikke at nævne

flere betydelige Hindringer. 70) Ranunculus

Sceleratus. 71) Ranunculus acris, hvis vesikato¬

riske Nytte ikke er bekiendt paa Stedet, og som

dog kan anvendes med Forsigtighed som Spanske¬

fluer. 72) Raphanus Raphanistrum. 73) Ribes

non Crilpa. 74) Rumer acetosella holder sig me¬

get kiek, men er næsten afgiort overalt. 75)—La¬

phata. 76) —Alctosa, har voxet paa Kirkegaarden

tilforn i Mængde, og bleven brugt til opstuet

Langkaal. 77) Crilpus. 78) Semper vivum

te storum. 79) Spergula arvensis. 80) Thlaspi

arvcnsts. 81) Bursa Pastoris. 82) Vaccinium

Myrthyllus. 83) Veronica anagallis. 84) Ulva

Latistima. 85) Urtica ardens voxer hist og her i

Haverne. 86) Nymphæa lutea, paa Jydsk

Aakoneblade. Denne Urt voxer bag om Byen

udi
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udi de saa kaldte Broevande, har en stram Lugt,

og berettes, at giøre Folk rasende om de enten

spise noget deraf, eller lugte længe og stærk til

Bladene. 67) Arundo Phragmites, en Urt,

som et vel dyrket Agerland kun lidet kan være

tient med, men er derimod heel nyttig til at hæm¬

me Sandflugtens Ødelæggelse om den maatte

være i Roe for Blæst og Sand. 88) Eqvile¬

tum Huviatile. 89) Toltera maritima, hvoraf

undertiden falder ikke en liden Mængde langs

med den sydlige Strandkant af Landet, og som

almindelig kaldes Marhalm paa Stedet. Denne

Marhalm eller Søehalm maae ikke konfunderes

med den Marhalm, som voxer paa Landjorden.

Om Strandsiv har jeg aldrig hørt tale paa Scha¬

gen, men at Bønderne kalde denne Tostera saaledes,

har stor Rimelighed. Ellers kan med denne Urt

farves temmelig smukt celadon Grønt, og ligesaa

Guult, naar visse Regler iagttages. 90) Sene¬

cto sacobæa. 91) Arundo arenaria. Denne vig¬

tige Urt, som løber langs med Jordens Over¬

flade har jeg fundet mellem Kirken og Byen af

11 Alens Længde. Ligeledes voxer den ikke allene

byppig paa Klitbakkerne, men og paa fugtige Ste¬

der, naar den kan have Roe. 92) Elimus are¬

narius, der (ligesom Arundo arenaria) af nogle

kal¬H 3
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kaldes Marhalm, men af andre Klit, og uden

Tvivl er den Urt, eller og Arundo Arenaria, som

i Lovens 6te Bogs 17de Kap. 29de Artikel kal¬

des Klit eller Klittetag. Elimus Arenarius be¬

tegnes gemeenlig af Bønderne ved det Navn Klit,

og derfra tænker jeg at Lovens Benævnelse ned¬

stammer, for saavidt Navnet Klit anbelanger.

Men da der giøres Forskiel paa Klit og Klitte¬

tag i Lovens Forskrivt, saa formenes, at Arundo

arenaria i Følge det Ord Tag, eller Urtens væ¬

sentlige Egenskaber, og tildækkende eller tagmæs¬

sige Virkninger, fremfor nogen Elimus, at Arundo

Arenaria forstaaes ved Klittetag, og Elimus

Arenarius ved Klit, hvilket fremsættes til nøiere

Eftertanke. Imidlertid er vist, 1) at Elimus

forplanter sig meget lettere, end Arundo men

kan derimod ingenlunde saa godt imodstaae nogen

Overlast, som den, og allermindst naar en Eli¬

mus ligger i Dræ, da den strax begynder at blive

mat, hvis der i en Hast paakommer stærk Storm,

eller Slagregn men om mild Regn eller lidt

Blæst kierer Elimus sig ikke ret meget, hvilket

er blevet nøie og ofte iagttaget. 2) Naar Elimus

f. Ex. findes 100 gange i Egnen, da findes

Arundo kun 9 til io gange. 3) Arundo slaaer

faste og lange Rødder. Intet kan suld¬

kom¬
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kommen befordre dens Undergang, undtagen en

overdreven haard Medfart, eller og at Sandet

skiuler Planten paa ¼ Alen nær, da den dog vil

frem hvis der gives nogen Lindring, og har jeg

med Forundring seet og erfaret, hvor længe det

kan vare, inden denne Urts Rødder gaae i For¬

fraadnelse. 93) Salix arenaria, hviid Riis, og

paa Jydsk Graariis, er en liden Pilcart, som

synes skabt til at dæmpe og imodstaae Sandflug¬

ten, ligesom de tvende forommeldte Græsarter,

nemlig Elimus og Arundo, hvis betydelige Rød¬

der som disse slaae fra sig i Jorden formodent¬

lig af Lovgiveren kaldes Slii. De saa kaldte

Klittorne voxe ikke, saavidt mig er bekiendt,

paa Schagen, eller i Schagens Sogn, og hel¬

ler ikke af nogen Betydenhed i Raabierge=Sogn,

men derimod, efter Beretning, paa Elkiærs¬

Oddens og Kiersgaards Godser, samt langs op

efter med Vesterhavet, i Overflødighed. Klit¬

tornenes systematiske Navn, som frembringe

røde Bær, har jeg ikke lagt Merke til; men at

disse henhøre til de kraftigste sandstillende Midler,

derpaa kan haves de tydeligste Beviser. 94) Fe¬

suca ovma, eller Faaregræs, voxer meget hyp¬

pig paa Landet, men er ødelagt omkring Scha¬

gen¬H 4
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gen, ligesom de fleste af de andre Græsarter.

85) Fucus aculeatus. 96) Veliculosus. 97)—No¬

dosus, hvorved anmerkes at saavel af disse,

som alle andre Tang=Arter ikkun falder en ringe

Mængde ved den nordlige Strandkant, ihvorvel

man helst skulde formode, at Søen der opskyllede

saavel bekiendte som ubekiendte Havvæxter.

98) Lichen Parietinus, voxer paa gamle Planke¬

værker. 99) Phalario phleoides. 100) Phleum

Pratenle. 101) Poa aqvatica. 102) Sambucus

nigra, er gaaet ud paa nogle faa Træer nær.

103) Sphagnum palustre. 104) Trollius Euro¬

pæus, og endelig 105) Malva fylvatica, som jeg

fandt ved Siden af en Have 1780, men siden

ikke nogensteds paa Schagen. Om Rhinanrus

Christa Galli, eller Skraden, er meldet tilforn,

og holder jeg denne Fortegnelse for kraftig nok til

at bevise Egnens Frugtbarhed i forrige Tider,

uden at opregne flere Græsarter som visselig

voxe paa Stedet, men som qvæles Dag fra Dag,

ligesom alle andre Væxter. Af Cnicus spinolisti¬

mus traf jeg nogle Exemplarer 1782 imellem Høien

og Fyrtaarnet ved Siden af Klitbakkerne, og satte

nogle
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nøgle af dem udi en Have, men disse døde der,

og hine er jeg ikke bleven vaer nogensteds siden.

Carduus Crilpus, som voxte midt inde i Byen i

Læe, har ogsaa sagt Schagen Farvel; men

Urtica ardens er endnu ikke ganske undergaaet.

—6—

H 5 Femte
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Femte Kapitel.

Om

fireføddede Dyr, Orme og Insekter.

Af firefeddede Dyr falde paa Schagen og udi

Schagens Sogn. 1) Heste, og disse kun smaa,

af Vært i Almindelighed, eftersom de store ere

for kostbare at underholde og snart mindre tien¬

lige til at trække med i det tunge Sand end som

de smaa. De Fattige laane derfor tidt paa Lan¬

det udlevede Heste, for at betiene sig af Som¬

meren over og skyde dem siden ihiel, naar det

lakker imod Vinteren. 2) Køer af almindelig

Størrelse; men det følger af Fornødenhed at

Qvægets Underholding ogsaa paa Schagen er

meget kostbar hvorfor og Folk for en stor Deel

maae betiene sig af Leie=Køer om Sommeren,

som almindelig koste pr. Stk. 3 til 4 Rdlr. i om¬

trent 3 Maaneder. 1785 — 86 vare Leie Køer

rare at bekomme, endog for ovenanførte Beta¬

ling. Frygt for, at Krerne skulde lide Mangel,

eller
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eller og døe af den idelige Sandæden foraarsagede

denne Frygt, og Frygten var velgrundet. De,

der ellers holde over 2 Køer i Byen, og dog eie

Markjord, maae baade tigge og betale, for at

saae dem foerede Vinteren over paa Landet. Et

piinagtigt Betleriel 3) Faar af hiemmesød

usel Race. Vel er der kun en liden Mængde af

disse Dyr tilbage i Schagens Bye som Scha¬

gens Sogn, men ikke desto mindre forvolde de

dog Egnen eller Klitten en betydelig Skade i An¬

ledning af at de deels opæde Klitten, ligesom

Køerne ja ere endog skadeligere for den, end

som noget Qvæg kan være og deels at fast hver

en fattig Fiskermand som holder 1 til 2 Faar,

dreven af den alleryderste Nød og Trang, samler

de Væxter der kan faaes, til Føde for dem om

Vinteren, og kommer deriblandt Rjvver, eller

Flyndrefinne Flyndreskind og andre slige Ting,

som Faarene æde med Begierlighed paa Stedet.

De, der enten have forestaaet eller giver sig Stun¬

der til at betragte en fattig Huusholding, kan

uden Tvivl giøre sig de allerrigtigste Begreber

om hvor tungt det maae være at mangle Uld¬

om ikke andet, i Huset, og hvor lidet der kommer

nd afat dele f. Ex. 1 eller 2 Lod i5, 6 7 eller

flere Parter. Men alt dette Onde iblandt andet

har



—9,124 —

Sandflugten paaført Schagens Indvaanere og

ere de nøane Familier især høiligen at beklage.

Ellers er Ulden paa Schagens Faar nok saa fiin

som den, der falder paa Landet iblandt Bonde¬

standen, hvilket tilskrives Sommergræsningen,

men derimod er den fuld af Sand og lutter Ureen¬

ligher. Et Lam pleier gemeenlig i Schagens

Sogn at give i Mark Uld om Aaret, og et Faar,

som klippes første gang i Majimaaned, og ved

Mortensdags=Tider den anden gang, 3 Marker

ialt: men da Qvæg= og Faareavlingen baade er

og vil fremdeles blive af saare ringe Betydenhed,

saa har jeg holdt unødvendigt, at giøre derover

flere Anmerkninger. Men betræffende denne vig¬

tige Sag, for saavidt som Landmanden angaaer,

da skal den ved en anden Leilighed komme i nøiere

Beeragtning; og altsaa erindres ikkun til Slut¬

ning dette, nemlig, at de Sygdomme, som Faa¬

rene i Schagen og Schagens Sogn tilfalde, end¬

skiønt ikke meget ofte, og meget mindre i en høi

Grad angives at være Kopper og saa kaldet

Svælg eller Udslet med mat Sveed især over

Boverne, hvoraf hele Kroppen tilsidst, dersom

Sygdommen ikke i Tide læges, bliver anfægtet.

Væderne springe i det første Aar, og tillades

sielden siden denne vigtige Forretning. Ellers

har
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har en vis veltænkende og fornuftig Landmand i

Vensyssel meddeelt mig Efterretning om de Mid¬

ler, som han har brugt til at læge baade Skab

og Svælg med paa hans egne Faar, og som han

har erfaret fornemmelig dermed at være befængte

om Vinteren, naar Sommeren i Forveien har

været overvrdentlig vaad eller fugtig. Midlerne

ere følgende: “ Først giøres en skarp Luud af Bø¬

Ngeaske, som vel maae afsies, og saa meget deraf

tillaves som enhver har mange syge Faar til.

2 Udi denne Lund slaaes Vinterrugmeel, og koges
7 siden til en tynd Meelpap, hvorpaa, naar den

7
er færdig, og saaledes afkiølet, at En magelig

Vkan holde sin Haand derudi, blandes Pappen

Amed noget Madfit, og dernæst en Pot af den

2bedste Tiere, som kan saaes, da Luden og Tie¬

Dren m. v. udgiør i alt 4 Kander. Siden omrø¬

Nres alt dette meget vel, og smøres koldt paa

* Faarene, hvor de ere skabbede; men inden dette

*skeer, klippes Ulden af, og især omkring de saa¬

Drede Steder, for at Salven desto lettere kan

Ntrække ind i Kroppen, ligesom og desuden er be¬

fundet nyttigt, at det syge Faar faaer saa meget

som for 1 Skilling Brændeviin, førend det bli¬

*øer smurt.“ I øvrigt skal Middelet være pro¬

bat, saavel for Qvæg og Beester under oven¬

meldte
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meldte Omstændigheder, som for Faar: og da

disse Midler have tørrende, lægende og derhos

trækkende Kræfter, samt koste lidet og ere let at

bekomme, saa synes raadeligt, at de og blive

prøvede af fornuftige Folk i Island for, om

mueligt, derved at standse den der opkomne far¬

lige Faaresygdom, om den ikke allerede er forbi.

4) Sviin, hvoraf nøgle faa holdes paa Scha¬

gen, men maae ikke gaae løse i Følge Byens Ved¬

tægters Forskrivt for at de ikke sFal kunde giøre

Skade paa de i Hiellene hængende Fiskevare.

Om den Skade, som uringede Sviin kan til¬

søie Mark og Eng, tales ikke; thi det hedder Na¬

vit. de ventis Kc. og hvem er i Stand til at be¬

skrive de Mangler, som herske i den praktiske

Oekonomie, som alle burde rettes, om det engang

vilde lykkes efter den gode Theorie, som er ud¬

tænkt og indført i Riget: 5) Katte, i temmelig

Overflødighed, hvorved anmerkes, at deriblande

ere faa, som forrette det, de bør, som kan til¬

skrives det, at disse Dyr mangle fornøden Under¬

holding af Melk og Kiød, der giør dem modige,

og ikke Fiskevare. 6) Muus, hvoraf findes nok

allevegne, og som Indvaanerne ere snilde til at

fange ved forskiellige Slags Midler og smaa Ma¬

skiner hvoraf nogle ere kuriøse nok, og vidne

om,
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om, at Drengebørnene især ikke ere uskikkede til

at bære et mekanisk Hoved, naar der ikkun vare

Anledninger til at lære noget i saa Fald. At tage

Tegninger af disse, tillod Tiden mig ikke. 7) Ig¬

ler, hvoraf faa, som vel er, indfinde sig paa

Schagen. 8) Rotter have indsneget sig i

Høien med sirandede Skibe for nogle Aar siden,

og giort der betydelig Skade, men i Schagen og

Østerbye fornemmes ikke meget til dem endnu.

9) Harer, antæff s ofte udi Schagens Sogn, og

kaldes der Klitharer som vel ere af samme

Slægt og Art, som Landsbyharerne men derhos

større af Væxt, og langt meer vilde af Natur,

end disse, hvoraf følger, at en Jæger skal har¬

al sin Konst nødig, inden at et saadant Vildt kan

fældes. Paa Schagen ere Harer meget rare at

see, ja de besøge ikke engang der Kaalhaverne

om Vinteren, eller i det mindste meget sielden,

som dog er disse Dyr saa godt som en medsød Lyst

i Nødens Tid, og naar det for Alvor begynder

at snee og fryse. At Elimus Arenarius og Arundo

Arenaria maae være en behagelig Spise for disse

Dyr, indseer en Naturkyndig ved det første Øie¬

kast, og altsaa følger deraf, at Vildtet bliver

meer flygtigt, end som ellers, ja udi Klitbakkerne

finde desuden disse smaa Dyr bedre Lye, end sæd¬

van¬
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vanlig paa aabne Marker. Hs. Excell. Hr. Gehei¬

meraad von der Osten skal engang have talt om

og flere andre, at ville anstille en Klitharejagt

i Raabierge og Schagens Sogne, men Sagen

kom, efter Beretning, ikke videre den gang.

10) Hunde. Udi Schagen og Schagens Sogn

findes vel mange Hunde, men at disse ikke have

noget Fortrin for andre gemene Landsbyhunde, er

noksom bekiendt, undtagen for saavidt de ind¬

sirandede Hundearter anbelanger der ikke ret

vel finde sig i at leve af Fiskevare allene, og føl¬

gelig ikke ere meget villige til den ordentlige For¬

plantning m. v. Spanske Hunde ere kielne af Natur,

og døe gemeenlig af Saar og Bylder i den strenge

Klima; men Puddelhunde, som ere vante til

Ondt, holde meget bedre ud. Hvad ellers Orme

og Insekter anbelanger, da maae jeg deels til¬

staae, at Tiden ikke tillod mig at giøre synderlige

Undersøgelser i saa Fald, og deels at jeg ikke er

saa beløben i Insektologien, at jeg kunde kiende

med fuldkommen Vished ethvert forekommende

Insekt, Orm ellerMoluscon. Imidlertid lagde

jeg dog Merke til dem, som jeg kiendte systema¬

tice, og da ere følgende: 1) Scarabeus Stercora¬

rius og Auratus, hvoraf falder temmelig Mængde.

2) Scarabeus Melolonth, som er rar paa Schagen

i An¬
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i Anledning af at der falder saa meget saa Frugt¬

træer. 3) Carabus hortensts. 4) Castida viridis.

5) Dermestes molulcus. 5) Chrysomela fastu¬

usa, og — Staphylea. 7) Curculio argentarus,

nebulosus og Scrotulariæ. 8) Silpha littoralis.

3) Staphilinus polita. 10) Gryllus bipundtarus.

11) Cimex leétuarius. 12) Forficula auricularia.

13) Papilio urticæ — argus — rapæ — bras¬

sicæ — napi — og pamphilus. 14) Phalæna

Salicis. 15) Libellula grandis og — Virgo.

16) Tenthredo livida. 17) Spher vaga. 18) Ve¬

1pa rufa og — Vulgaris, 19) Apis mellitera,

har kun lidet at leve af, og desaarsag maattet

skye Egnen, og saaledes gaaer det til med mange

andre Insekter; thi Aar 1785 og 86 saae jeg me¬

get faa af de, som her findes antegnede. 20) For¬

mica rubra, 21) Mulca Cadaverina — Dome¬

stica — Grolla — og Stercoraria. 22) Hip¬

pobosca eqvina. 23) Acarus reduvjus, siges at

være nok saa almindelig paa Landet, som ude ved

Havsiden. 24) Aranæa Domestica og. — rede¬

mita. 25) Cancer pulex, gier stor Skade paa

Fiskergarnene her, som paa andre Steder, lige¬

som Fiskefluen paa Fiskevarene, allerhelst om

stærk Varme indfalder.Sommerdage naar

falder undertiden i saadan26) Medula aurita,

enI
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en Mængde og flere Meduser iblandt, at Folk

neppe er i Stand til at trække Garnene op af Ha¬

vet, for den Trykken og Tyngde, som disse Mo¬

lusca foraarsage, og da jeg har fornummet, at

disse levende og for Naturalisten meget behagelige

Skabninger endskiønt for alle Fiskere ligesaa

fortredelige, have en giftig og brændende Kraft

ved sig, saa henstilles de dermed giørende Prøver

og Forsøg til de Herrer Chemici og Pharmasen¬

tici nøiere Undersøgelse i Tiden, allerhelst da det

er upaatvivleligt, at disse Dyr ere ligesaavel

skabte til Menneskenes Nytte og Skaberens uen¬

delige Ære, som alle andre, nagtet at Brugen

endnu ikke deraf er bleven bekiendt, saavidt vides.

Endeel Meduser satte jeg i Brændeviin og vilde

have ført dem med til Kiøbenhavn, men disse

bleve opløste inden en kort Tid deri, og mit gode

Haab om at frembringe noget Nyt, derved bedra¬

get, ligesom min Indsigts Mangel røvet i at for¬

staae Omgangsmaaden med saa fine Legemer.

Spiritus vim var ikke ved Haanden. Udi den nu

tilstoppede Hofsøe fandtes Ao. 1780 Mya trun¬

cata i Mængde men siden ikke. Den brave na¬

turkyndige Mand Herr Pastor Chemnitz skal

have ladet den og andre smaa ham tilsendte Sager

afstikke. Medusa aurtta kaldes paa Jydsk Mar¬

savalp,
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sqvalp, som synes temmelig vel passende efter

Omstændighederne men somme Fiskere finde for

godt at kalde det Marsviinlever hvilket Navn

giver tilkiende et alt for dunkelt Begreb om de

paa andre Steder saa velbekiendte Marsviin.

27) Asterias=Radiis, 13. som skal findes aftegnet efter

Hr. Professor Brünniches Udsigende, men hvor,

fandt denne Naturlærer ikke Leilighed til at sige.

Formodentlig er den Linn. Asterms papposa, Syst.

Nat. 1098. 28) Echinus esculentus og — Spatagus.

De forgyldte Havtuser er jeg ligeledes nogle

gange bleven vaer. I øvrigt falde om Foraaret

og om Sommeren tidt Hummere og Kraber om¬

kring Schagen, ligesom og Fiskerne til den første

Tid ofte trak Østers op i deres Garn som falde

temmelig dyre; og er dette alt hvad jeg har fun¬

den Leilighed til at erindre denne Sag vedkom¬

mende.

*—&—Z

SietteI 2
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Siette Kapitel.

Om

Fugle

som sees ved Schagen og i Schagens Sogn.

Paa Schagen og udi Schagens Sogn indsinde

sig endeel saavel af Land= som Søefugle,

hvilke første dog meget skal have aftaget, siden

Sandflugten ødelagde Markerne og følgelig be¬

tog Fuglene, ligesom Dyrene, deres Underhol¬

ding. Med N. V., N. O. og nordlige Vinde

bliver man deels om Efterhøsten og deels om For¬

aaret de fleste Landfugle vaer, ja undertiden og

om Vinteren, da de fordrevne af Stormvinde,

ikke allene opholde sig i Byerne, men og fornem¬

melig ved og omkring Fyren, hvilket er det sidste

Sted, naar de komme fra Vesten, som de kan

have paa denne Odde eller Udhuk til at krybe i

Skiul under. De Fugle, som jeg har seet og

faaet fat paa, ere følgende: 1) Guulspuvren,

Emberiza Flava, en bekiendt Fugl paa mange,

om
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om ikke de fleste Steder i Dannemark og Norge.

2) Erle paa Jydsk, Motacilla pestore nigro.

Bønderne i Island kalde denne nydelige Fugl

Marietla, men de meer Oplyste Marierla,

hvilket og synes rettere. Ligesaavel her, som der,

er Erlen Sommerens visse Forbud, og i Følge

deraf ødelægges denne Fugl der ikke men ofte

her paa Stedet. 3) Fuglekonge, Regulus

cristatus, er bekiendt for at være en af de mindste

Slags Fugle, og som fkal have faaet sit Navn

deraf, at den engang giorde Væddemaal med Ør¬

nen om, hvilken af dem der kunde flyve høiest, og

da Ørnen havde giort sit Bedste, for at vinde

Seier satte Fuglekongen sig ovenpaa Ryggen

af den, sigende Seel om jeg nu ikke med Rette

kan tilkomme at kaldes Fuglekongel hvoraf føl¬

ger, at Ørnen just ikke spandt Silke ved dette

Væddemaal. 4) Katugle eller Natugle, Srri

capite lævi corpore fulco, remigibus albis, ma¬

culis qvinqve Ordinum S. noctua minor Fn. Sv

J. 53. Den findes aftegnet hos Jonston i hans

Hist. Natural. de avibus Tab. XIX. og beskreven

af Herr Strøm i hans Søndmørs Beskrivelse

1. Part IV. Cap. S. 239. Formedelst dens

smukke og regelmæssige Skattering er den en

iblandt de skiønneste af Ugleslægten, og temmelig

rarI3
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rar at træffe paa Schagens Udhuk. Hreklap¬

pene, som suldkommen ere 6 Tommer i Længden,

og heel konstig sammensatte danne en ophøiet

Rand i Form af en Halvcirkel, der ikke giør lidet

til denne Katugle=Sorts vakre og ligesom he¬

roiske Udseende, især naar den gule Ring, som

omgiver Øinene, tillige fremstiller sig imod Da¬

gen. Saa behageligt som det er, at betragte

alt, hvad Gud har skabt, saa yndigt er det og,

at see Skaberens Viisdom fremstikke endog under

en Skabning af Natugler, som mange saa ringe

agte. 5) Graasvale, bygger sin Rede 2 til 3

Alen langt inde i Klitbakkerne, og kaldes derfor

af nogle Jordsvale. 6) Sevikktiæld, Hæma¬

topus Ostralegus, sees undertiden om Sommeren

ved Strandkanten. 7) Giog eller Kukkert,

Cuculus Canorus. Efter Folkes Beretning paa

Stedet, er denne Fugl uformuende selv at ud¬

klække sine Unger, hvorfor den skal være nødt til

at komme Æggene i andre Fugles Rede, som

f. Ex. Erlers Guulspurrers og Svalers m. v.,

men opholder sig dog selv jevnlig i Nærværelsen,

indtil at Ungerne ere flyvefærdige, da den drager

bort med dem (e). 8) Fladspette eller Træpik¬

ker,

(e) See videre herom Søndmørs Beskrivelse 1. P.

4. Cap. §. 129.
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ker, saaledes kaldet i Sælland, fordi den sprin¬

ger op paa Kar og andet Boeskab, for at pikke i

og gnie Nebet paa, er ellers en bekiendt liden

Fugl, med purpurfarvet rødt Skiold oven paa Ho¬

vedet, og rødladen under Rumpen eller Stierten,

samt plettet paa Vingerne, og i øvrigt sort over¬

alt. 9) Stubskade, er omtrent af Størrelse

som en Stublerke, skiønt noget tykkere over Vin¬

gerne, og med en bredere Stiert, der kan bevæge

sig skraaes opad, ligesom paa de almindelige Ska¬

der. Stubskaden har sorte Flekker foran paa

Vingerne, og en sort Strimmel, som løber om¬

kring ved Næbbet og bag om ved begge Øinene,

men er askegraa paa Ryggen. Fuglens Styrke

synes langt at overgaae dens Størrelse, og er

det med stor List at den kaster sine Modstandere

under Fødder hugger dem siden med Næbbet bag

i Nakken, og suer Blodet ud. Saaledes har

seg seet denne Stubskade angribe en Høne og

nogle Selsorter. Udi Sælland er denne Fugl

bekiendt under selvsamme Navn, og der meer al¬

mindelig, end som i Schagens Egn. 10) Sol¬

sort, eller, som andre kalde den, Selsort, Tur¬

dus ater rostro palpebriqve fulvis. Denne Fugle¬

slægt indfinder sig fornemmelig i Marti og April

Maaneder med vestlige Vinde flokkeviis ude paa

Scha¬I4
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Schagen, og bliver der ofte fanget af Smaa¬

drenge som langs med Jorden sætte fine Snarer

for dem af Hestehaar.Om Efteraaret kaldes

Fuglen paa Stedet Kramsfugl. 11) Taletrost,

Turdus alis subtus terrugmæis, Linea supra ocu¬

los, albicante, Fn. Sv. §. 189, kaldes paa Jydsk

Drossel, og ankommer til samme Tid, som Sol¬

sorterne skiønt ikke i en saa betydelig Mængde,

som disse. 12) Jynx Torqvilla, Fn. Sv. 97,

en liden Landfugl af Størrelse, som en Stær,

hvilken er mørkerødbruun paa Vingerne med smaa

hviidladne Spetter men ovenpaa Ryggen lyse¬

graa, og under Bugen hviidrsmaaplettet. Stier¬

ten, som er noget meer mørkegraa end Ryggen,

er afdeelt paa tværs ved trende sorte Striber, lige¬

som der og gaaer en sortladen Strimmel ned fra

Nakken af og indtil midt paa Ryggen. Naar

man holder Haanden agterlig over Kroppen paa

denne Fugl, da reise Fiedrene sig i Beiret, og

forestille en Krone eller Krands omkring Hovedet,

hvilket Fuglen med det samme dreier rundt om¬

kring, og stikker det ud og ind, ligesom en

Slange, hvorfor den og af nogle kaldes Snoe¬

fugl. De Danske kalde den Vendehals. Tun¬

gen er forsynet med en halv Tomme lang og skarp

hornagtig Spids, hvormed Folk mene, at den

kan
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kan stikke ligesom en Slange, og ere følgelig

bange for den. Denne Fugl lader sig ellers siel¬

den see, og lever ikke over et Par Dage, end¬

skiønt den sættes i Buur, og nyder god Forfleg¬

ning. Vel findes denne Fugl aftegnet i Fn. Sv.

N. 97, men da jeg har havt Leilighed til at see

den baade levende og død, saa har jeg holdt for¬

nødent, a) at lade den afstikke død i naturlig

Størrelse, og b) vise en af dens Bevægelser i

Kobber, inden at den døde. Ingen Fugl troer

jeg ellers kan skabe sig saaledes til, som denne;

thi skulde jeg forestille alle dens Vendinger i Kob¬

ber vilde de overgaae 30 Forandringer. Hvor

Halsen bliver lang og smal, naar Fuglen strækker

sig, er fast utroeligt; kort sagt, denne Fugl synes

at være et Mesterstykke fra Skaberens Haand,

som burde efter mine ringe Tanker, give de

yndige Elskers af Naturen Anledning til at ud¬

styre en Anatomie over Fugle= og Fiskeriget, som

savnes, og hvoraf dog mange Lærdomme vilde

flyde, sigtende til det menneskelige Kiøns Fuld¬

kommenhed. Begge Tegninger forestilles paa

Tab. II. Fig. 1. 2. Men i Anledning af at

Stierten er sammenfoldet, sees de sorte Striber

ikke tydelig i Tegningen, og heller ikke den sorte

Streg paa Nakken og ned af Ryggen. Den

svenskeIs
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svenske Tegning synes mig i øvrigt, at være me¬

get unaturlig. 13) Skovdue paa Jydsk, Dansk

Ringeldue, og Svensk Ringdufa, Columba

palumbus, Fn. Sv. §. 208, er en fortræffelig

smnk Fugl, som meget sielden indfinder sig paa

Schagen, men holder sig derimod til de Egne,

som ere omgivne med Skov, eller høiere oppe i

Vensyssel, ihvorvel at den der ret nu ogsaa i slige

Henseender maae belave sig paa at synge paa det

sidste Vers. 14) Lerke, Alauda arvensis, Fn.

Svecic. H. 209, hvorved mig falder ind at an¬

merke at ihvorvel Egnen paa Stedet, er saare

maver og ufrugtbar, saa kan dog denne fødte

Sanger ikke holde sig fra, at sande med Poeten:

Ecce luum tirile tirile, suum ttrile tractat. Men

denne Musik er nu og snart forbi. 15) Alauda

arborea Capite vitta alba annulari cinsta ib. H. 211.

16) Agerhøns, en meget bekiendt Fugleslægt,

som kan blive tam naar den længe har været i

Huus, og æder da iblandt andet Sukker, og an¬

det meer som er sødt, men lever dog ikke ret

længe. Om Sommeren, saasnart Solen staaer

op, begynde Agerhønsene at gale, men deres

Stemme er særdeles ubehagelig. 17) Ænder.

a) Tamme ere af den Art som almindelig, og un¬

derholdes paa Landet, som sædvanlig, men paa

Scha¬
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Schagen er det kun til liden Rytte at tillægge

nogen Mængde af disse Fiederdyr, esterdi at

naar de faae Lov til at gaae paa Gaderne eller

ved Stranden, da jage de i sig ikke allene de raa

Tangarter, men og Indvolde, Lever af Fiske og

Fiskehoveder, samt andet sligt Kram, hvoraf

Kiødet bekommer en høist væmmelig Afsmag,

hvilket tillige gielder og under samme Omstændig¬

heder om Høns og Gies, og følgelig er denne

vigtige Huusholdingsgreen saa godt som betaget

de Folk paa Stedet, som ikke ere af lige Smag

med Fiskerne, dem dog ulastede, da Kornavlin¬

gen friler, og Folk ikke kan finde deres Regning

ved at underholde disse Dyr for tilkiøbte Korn¬

vare. Aaret 1783 — 84 o. s. fr. fik jeg meget

god Leilighed til at betragte den Trang og Ulei¬

ligheder, som Sandflugten forvoldt de tamme

Fiederdyr paa Schagen. Med stor Forundring

saae jeg dem leve, og med stor Forundring saae

jeg dem ogsaa døe. Døden har Aarsager, som

ere grundede i og paa Naturen, og Livet ligesaa.

Da Sandflugten kom saa nær Byen, at disse

Dyr ikke kunde faae den mindste Vederqvægelse

af grønne Sager, faldt de saa at sige for Fode:

I hvor meget eller mange Kornvære man udøste,

især til de kalkunske Høns, saa kunde det dog ikke

for¬
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forslaae hverken Sommer eller Vinter men

tvertimod bleve de paa de fleste Steder efterhaan¬

den meer og meer afpillede. Benene bleve og til¬

sidst udslagne med Bylder, især under Kløerne.

Fiedrene reiste sig paa Ryggen af Kalkunerne, jo

meer, jo mavrere de bleve, og endelig slæbede de

Halen efter sig og døde. At forskaffe Vand paa

Stedet for Kreaturer, der var ubeblandet med

Sand var næsten alle Huusholdinger forvoxet;

og da den ene Aarsag nedvendig geleider den an¬

den paa dette Sted til Uhæld, saa blive Følgerne

deraf alt for systematisk rigtige, med mindre at

disse skulde sigte til det Gode. De smaa Høns

maae finde sig i samme Skiebne. Paa et Sted,

hvor der er behørig Jorddyrkning og Græsgang,

som er Grundvolden til alle andre Næringers

Fremvæxt, og ikke Vice Versa, kan en god Huus¬

holder snart giøre en Balanceregning, men paa

Schagen ikke. b) Havænder lade sig underti¬

den see ved Strandkanten, og fanges af og til i

de udsatte Fiskergarn, men smage meget tranede,

med mindre at de blive afkogte med Høe. Ao.

1784 frøs mange af disse ihiel ved Schagen, og

deriblandt endeel Svaner, som ere sieldne at see

paa dette Sted. c) Vildænder, ere Træk¬

fugle, som flyve forbi i store Flokke og især om

Efter¬
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Efteraaret, men have intet blivende Sted paa

Schagen, og allermindst efter den Tid at Moser

og Kier af Sandflugten bleve tilstoppede. Ao.

1785 døde en utrolig Mængde Vildænder ved

Tranen, men af hvad for naturlige Aarsager, er

ikke let at giette sig til, da dette store Dødsfald

gik for sig i een Nat, og alle Fuglene vare smek¬

fede, og intet Kiendetegn at see hverken indvortes

eller udvortes at de havde skeet nogen Overlast.

Ved Hiertet af de To, som jeg skar op fandtes

to usædvanlig mørkeblaa Strimler. Dagen til¬

forn var Luften meget disig, stinkende og fuul.

18) Ryle, maaskee saaledes fordum kaldet i Anled¬

ning af det Ord, at raula, det er, synge eller qvæde

sagte efterdi at Fuglen piber eller qvækker idelig.

Uden Tvivl er denne liden Strandfugl den sam¬

me, som Herr Strøm kalder Fiærepist i hans

Søndm. Beskr. 1. P. 4. C. S. 225, og Here

Pontoppidans Fiæremuus og Fiærkurv.

Fuglen opholder sig ellers fast alle Tider ved den

nordlige Side af Landet, og er flittig nok, baade

Sommer og Vinter, at søge sin Føde af et og

andet, som Havet opskyller. Bønderne kalde

Fuglen Hvillingefoged, og det formodentlig af

den Aarsag, at den ligesom holder Vagt paa

Stranden over Hvidlinger og andre smaa Fiske,

som
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som af og til søge Strandkanten, men ellers ind¬

renter dette Fogderie denne Fugl vel ikke ret meget

om Aaret, naar Føden ikkun undtages. Af

nogle kaldes den Krylfugl. Dersom man vilde

tage Exempel af denne Fugl at være flittig i

at indsamle de tilbudne Naturgaver, troer jeg,

at det velsignede Danske Rige aldrig kunde savne

noget. I mine Tanker har intet Rige saa kou¬

frante Naturprodukter som det Danske, men

Anvendelsen vil Tiden vise. 19) Heyloe, paa

Jydsk Heylong, Charadris Fluviatilis, Fn. Sv.

5. 190, kommer om Foraaret ned til Schagen,

og lader sig undertiden der høre med dens sædvan¬

lige Stemme Hvithvit, men har ligesaa liden

Lyst, som andre Skabninger, at forblive længe i

denne Udørken, endskiønt jeg derhos har fornum¬

met, at imod den Tid, som Heylongen pleier at

tage Afsked, som er ved St. Hansdags Tider, i

Anledning af at Jorden bliver da for tør i For¬

hold til denne Fugls Natur, da hører man nogle

Frøer udi Broekone=Vandene at istemme sin

Sang med Heylongen; og var jeg engang nys¬

gierrig for at faae en af disse Frøer fangede, hvil¬

ket ogsaa gik an, og tog jeg da Frøen, som var

spettet overalt, og blev kaldet Putte paa Ste¬

det, satte den iet Glas fuldt af Vand saa

stort,
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stort, som et af de største Ølglas. Derudi

lagde jeg en Pind af Fyr, for at lade Dyret

hvile paa, imedens det trak sin Aande i dette

snevre Rum. Frøen fulgte og Naturen troefast,

og kravlede immer op paa Pinden, ja stial stg ogsaa

mange gange ud af Glasset, naar Vandet derudi

var for meget, og krøb i Skiul bag ved Gardi¬

nerne og under Stolene m. v. men jeg fik den

dog mange gange sangen igien. Ellers tænkte

jeg med mig selv, at det vel var mueligt at Dy¬

ret kunde leve af Vand allene, som Vanddyr, i

Almindelighed i 24 Timer eller længere hvor¬

for det og ikke fik nogen anden Kost i ovenmeldte

Tid, og da Frøen havde ernæret sig saa længe

som meldt, lod jeg den nyde den samme Forfleg¬

ning endnu i 24 Timer hvorved ingen ubehage¬

lig Forandring var at merke men immer havde

Frøen Pinden imellem Benene, og saasnart Van¬

det begyndte at blive sølket eller ureent, skiød

Dyret fra sig en Hoben Ureenligheder, hvorpaa

teg omvexlede Vandet hver Morgen, og levede

da Frøen under denne simple Diæt i 6 Maaneder

og § Dage, ja havde ventelig levet længer, der¬

som den ikke i min Fraværelse i nogle Dage var

bleven forsømt med den sædvanlige Omvexling af

fersk Vand. Hovedskallen var ellers saa følelig,

at
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at naar En rørte ved den med en Silketraad eller

andet deslige, da dukkede Dyret strax under

Vandet, men blev der rørt ved Frøen, endog

med en Pennefieder, paa andre Steder, derom

brød den sig ikke synderlig. Tilsidst begyndte

Frøen at synge i Glasset, og blev jeg derfor især

bedrøvet over dens uformodentlige og hastige

Død. Kattene havde megen Lyst til at ødelægge

dette Dyr, men det blev immer afværget, og

vilde de ikke æde Frøen engang, da den var død.

Denne Observation viser ellers, hvor store Næ¬

ringskræfter Almagten har nedlagt i Vandene.

20) Alca Arética, en Fugl, hvoraf falder stor

Mængde i de biergefulde Lande i Norden, men

hvoraf jeg ikke har seet flere paa Schagen, end

som een eneste inddreven ved Strandkanten Aar

1784, og som formodentlig er død af Sult, lige¬

som Svanerne. 20) Krager, en almindelig og

Deraf falder storrevelbekiendt Fugleslægt.

Mængde oppe i Landet, end paa Schagen, lige¬

som og af Ravne, der sielden besøge dette sidste

Sted og allermindst i nogen Mængde. Vel er

det ogsaa meget nyttigt i Henseende til Fiskevirk¬

ningen, at slige Rovfugle blive borte, men der¬

for skeer det dog visselig ikke paa andre Steder,

hvor Fisk falder, men snarere at alle Rov¬

fugle



—
—— 145

fugle holde sig dertil og ere neppe at forsage.

Maager og Ravne pleie at giøre den flakte Torsk

og andre Fiskevare Skade i de nordiske Fiskevær,

men paa Schagen meget sielden, og synes dette

at komme deraf, at Maagerne især finde rigelig

Underholding under de afvexlende Stremme og

Vinde ved Riset, og hvor, især naar det er onde

Veir en heel Forsamling gierne plcier at ind¬

finde sig. Ellers lader det til, at saavel Ravne

som Krager og andre Landfugle ere blevne for¬

skrækkede ved Sandslugten, og at de ikke kan leve

af Havets Fremavl allene, men behøre tillige

Understøttelse af Græs, Orme og andre slige

Ting, som Landjorden frembringer og hvortil

jeg har lagt nøie Merke men forglemt at iagt¬

tage, enten det er Lumbricus terrestris, eller en

andet Insekt som Ravne og Krager saa hyppig

om Efterhøsten opgrave med Næbbet i den fede

Madjord, besynderlig naar stærk Regn har ud¬

blødt Jorden i 3 til 4 Dage, og ellers siælden.

22) Tringa lobata, Fn. Sv. §. 117. 23) Kongs¬

smed, er en Fugl omtrent af Størrelse som Hey¬

longen, med lange røde Been, hviidspettet

Stiert mørkerødt Næb, og hviid under Dugen.

Saavidt jeg skiønner, kan denne Fugl henføres

til TTringa luterpres, Fn. Sv. §. 178. 24) Ta¬

K ner
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ner paa Jydsk Sterna Hirundo. Vel falder

denne Fugleslægt ikke i nogen betydelig Mængde

paa Schagen, men nogle faa lægge dog deres

Æg ud i Klitbakkerne, som, naar Solen stikker

stærk an, og Sandet bliver varmt, antage en

brun Farve paa den underste Side af Skallen.

25) Upupa Kothan. Widhopfk Jonstonii eller

Qpupa Epops, som findes aftegnet i Herr Statii

Müllers Natursystem 2ter Theil, Tab. VIII.

Fig. 6, er ellers ikkun eengang seet af mig, sEndt

paa Schagen, i Foraaret 1784, da den strenge

Vinter havde Ende, og var Fuglens Navn der

ganske ubekiendt. 26) Larus albus. 27) Larus

maximus. Og endelig 28) Anas Molistima, sees af

og til ved Schagen, men har der ikke noget bli¬

vende Sted, da Naturen tilsiger Fuglen, at op¬

holde sig paa Øer og Holme. Ellers er det en

unægtelig Sandhed, at ingen Fugl kan give saa

betydelige Fordele til Huusholdingens Understøt¬

telse, som Ederfuglen, og er det i den Anled¬

ning at Herr Amtmand Oluf Stephensen har

i det Islandske Litteratur=Selskabs Skriv¬

ters 4de Hæfte S. 208 — 233 udgivet en kort

Afhandling om den deraf flydende Nytte for det

Almindelige, som det Kongelige Rentekammer

siden har besørget oversat paa Dansk og ladet ud¬

dele
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dele i Færøe men da denne Afhandling, uagtet

den er meget vel skreven, som det første Udkast,

saa kunde den dog mangfoldig forbedres, og under

et nyt Oplag blive Norge og Jylland til en besyn¬

derlig Nytte, hvortil jeg ønskede som den, der

har havt Leilighed til at betragte denne Fugls

physiske Omstændigheder, fremfor mange andre,

at kunde bidrage noget I

6—

K 2 Syvende
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Syvende Kapitel.

Om

de Fiskeslægter og Fiskearter,

som falde omkring Schagen.

Saa ypperligt, behageligt og høist fordeelag¬

tigt, som det er og kunde blive for det menneske¬

lige Kiøn, dersom Skaberens alvise Huushol¬

ding i Havet, og de derudi indelukte Dyrs Na¬

tur m. v. maatte blive kundbar fra Grunden af,

saa langt staaer man endnu i mange Dele dermed

tilbage, da nogle, som have Lyst, Evne og For¬

stand til at betragte Afgrundens forekommende

Særsyn, oste fattes vedbørlig Leilighed, og an¬

dre derimod have hverken Lyst eller Forstand,

skiønt derhos utallige Leiligheder, som f. Ex. Fi¬

skere og andre Søefarende, der idelig vandre

paa Havet, til at betragte denne vigtige Sag

med den Agtsomhed, som udfordres. Det synes

ellers at være enhvers Pligt, at opdage og giøre

kundbart for Efterslægten alt, hvad der henhører

til
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til Fiskeriernes Forbedring, for at Staten skal

kunde høste vedbørlig Fordeel af Havets nopøse¬

lige Rigdoms Kilder hvoraf findes nok i begge

Kongeriger, og vil jeg da i Anledning deraf give

en Fortegnelse over de Fiskeslægter og Arter, som

falde ved og omkring Schagen og mig ere fore¬

komne, som da ere følgende. 1) Trigla capite

aculeato appendicibus utrinqve tribus ad pinnas,

pestorales, Arted. Gen. 33. Spec. 1. Denne

lidet over en halv Alen lang og ligesom med smaa

Stierner betegnede smukke Fisk er paa Schagen

bekiendt under det Navn Kuurr, men i Sønd¬

mør kaldes den Riot eller Knurhane (k), for¬

medelst den Knurren eller Lyd, som Fisken saa¬

vel her som der giver fra sig, efter at den nylig

er bleven fanget. Uden Tvivl ere der ellers faa

Fiske, som have koldt Blod, der betegne Dø¬

dens Angest og Nærværelse ved Hylen eller Kuur¬

ren, og jeg kiender kort sagt ingen, der bære sig

saaledes til, foruden denne, undtagen Kolkrab¬

ben eller det Moluscum, Sæpia loligo, hvis ynke¬

lige Hylen fuldkommen kan høres en halv Fier¬

dingvei, naar det bliver jaget paa Land af Graa¬

sei eller andre ligesaa farlige Efterstræbere. I

K 3 øvrigt

(f) See Strøms Søndmørs Beskrivelse, 1. P.

S. 302.
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øvrigt er at merke a) at Straalenes Antal, saa¬

vel i Bryst som Bugfinnerne komme ikke altid

overeens i alle Enkelter. b) Fanges ermeldte

Fisk ved den østlige Side af Schagen med Vaad

iblandt de smaa Flyndrearter skiønt sielden flere

end 80 til 100 Stykker ad gangen, hvoraf følger,

at den ikkun tilfører Huusholdingen ringe For¬

deel, er og derhos mestendeels saa haard og sei

i Kiødet, som Makreel eller andre slige Fiske,

enten saa den sættes kogt eller steegt paa Bordet,

hvilket er at undre over, da den lever meest ved

lækker Føde som Anchoiser og smaa Sandskrub¬

ber m. v., der idelig findes i dens Mave. 2) Dra.

co marmus Major, paa Jydsk kaldet Fiesing.

Findes beskreven og aftegnet i Jonston. Histor.

Natural. de Pilc. Pag. 60. Tab. XXI. 2. Denne

smukke og ligesom overalt gnldspettede Fisk er

noget større, end den næst fvregaaende Knurr,

og fanges ligesom den med Vaad til forskiellige

Aarets Tider endskiønt ikke i nogen betydelig

Mængde. Fiskerne foregive ellers, at naar no¬

gen bliver stukken af Fiesingens hvasse Ryg=eller

Giellepigge, deraf da foraarsages saa stor Hæ¬

velse og andre Uleiligheder som om nogen blev

stukken af et giftigt Dyr eller Slange, hvorfor

de og enten strax skiere Piggene af, eller og stikke

Fisken
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Fisken ihiel med en Kniv, saasnart den er kom¬

met op af Vandet. Vist nok er det og, at Fiesin¬

gens Stik forvolder baade Pine og Hævelse, men

dette kan læges allene ved at vaske Saaret nogle

gange med Dansk Kornbrændeviin som jeg ofte

har forsøgt. Ellers er Kiødet af Fiesingen finere

og meer behageligt af Smag baade steegt og kogt,

end som af Knurrhanen. 3) Accipenser Cor¬

pore tuberculis lpiolis alpero, Arted. Gen. 43.

Spec. 1., paa Norsk Haae=Størie (2), og paa

Jydsk Styriß. Denne Fisk sanges undertiden

ved Schagen udi Flyndrevaadene og er 4 til 5

Alen lang, med en Hoben Beenplader paa Ryg¬

gen og paa Siderne der løbe vexelviis langs

efter Kroppen, blive jo større, jo nærmere Hove¬

det, og forestille ligesom en Slags ziirlig Udstik¬

ning. En smuk Tegning af denne Fisk findes i

Jonston. Hilt. de Pilc. XXIII. 8., som tydelig viser,

at den henhører til Haaeslægten ihvorvel at

Munden, som just ikke forestilles paa Kobberet

saa godt, som den burde, derhos er ubevæbnet

og tragtformig. Huden og Beenpladerne ansees

nyttige til Haandværks Brug, og ligesaa Bry¬

sket af alle de store Haae=Arter, da intet bør spil¬

K 4 des,

(g) Ströms Søndm. B. 1. P. S. 286.
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des, som kan tiene til Fordeel i Huusholdingen.

Hvad ellers Anvendelsen af Kiødet anbelanger,

da har jeg ikke fornummet at det paa Stedet

giver nogen Drøielse i Huusholdingen, uagtet at

det paa andre Steder anprises og holdes for at

kunne nærme sig, vel tillavet til endeel af de paa

Vildbanen fældede Dyr, og de deraf ved Konsten

tiberedte Kongelige Rætter. 3) Haa, Haae,

eller Haaekarl, Sqvalus Carcharias, Linn. Er

den i Norden saa bekiendte og fordeelagtige Hav¬

fisk. Da jeg kom til Schagen, tvivlede jeg me¬

get paa, at denne saa høist betydelige Fisk for

Handelen nogensinde vilde eller havde hittet paa,

at forlade sin egen og rette Fødestavn i Norden,

for at giøre Udvandringer lige indtil Gabet af Kat¬

tegattet, og hvorfor da ikke rimeligviis at slutte,

løbe det hele Sund igiennem, ja giøre en liden Ex¬

tratour indi Belterne i Følge med Marsviin, Helle¬

flyndre, Torsk, Langer, Sælhunde og andre Fiske¬

arter, hvormed denne Haaeart er intim Kammerat,

indtil at Graadigheden bliver stillet, og nogle 100

ad gangen af forskiellige Sørter klippede tvers

over, som de vare adskilte med en Sav: Men

Erfarenhed gav siden tilkiende, at dette Tvivls¬

maal var ganske ugrundet; thi i November Maa¬

ned 1782 stødte en Haae ved Schagens Bye paa

Grund,
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Grund § Alen lang, og derefter forholdsmæssig

tyk hvorover da Fisken giorde et stort Oprør i

Vandet ved Stranden, Fiskerne bleve bange,

men løb ikke desto mindre til, saarede og dræbte

Fisken, og udtog rigelig † Tønde Lever af dens

Bug, som de delede imellem sig, og syntes, at

dette var et meget godt Bytte; men Kroppen til¬

forhandlede jeg mig for nogle faa Drikkepenge.

Denne Sqvalus var ellers en af de mindste, hen¬

hørende til Carcharias Arten; thi der falde, og

det ikke sielden, de Haaer, som frembringe fra

1 til 2 Tønder Lever, og disse ligesom de falde,

mindre eller større, gaae § til 6 Islændere i

Møde, dræbe, binde fast til Baadene, og slæbe

i Land 12, 16 til 24 Stykker ad gangen, 3 til

4 Miil, men sielden flere; og da, som med Vis¬

hed er berettet, at denne Fiskeart nærmer sig til

de jydske Kyster, og følgelig passerer det Sønden¬

fieldske Norge forbi, ikke at nævne det norden¬

fieldske, eller især Trondhiems Stift, hvor Fisken

er saare vel bekiendt og tilveiebringer der mange

Fordele saa var høiligen at ønske, at man ved

Hielp af behørige Redskaber (og hvorom jeg, som

opdraget ved og øvet i Haaefangsten, kan give al

fornøden Efterretning) vilde bestræbe sig for at

lægge Vind paa denne Haaefangst, meer end

somK 5
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som hidindtil er skeet, da allene Leveren af en

fuldvoxen Haae, smeltet og afsat i Danmark,

sikkert kan ansættes for at tilveiebringe under nær¬

værende Tranpriser Fordeel af 14 til 16 Rdlr.

i det mindste, og i Krigstider næsten dobbelt,

hvoraf kan sluttes Resten, men dog derhos iagt¬

tages, at Transmeltningen udfordrer Forsigtig¬

hed dersom man vil erholde af en Tønde Haale¬

ver meer end som ⅕ Tønde klar og reen Tran.

Gruus eller Bundfald beregnes ikke til Indtægt,

da alle Handelsvare for ikke at svække den offent¬

lige Kredit, bør være usorfalskede i alle Dele, og

svare for sig selv, i hvor de end maatte føres hen.

4) Sqvalus Spmnax, en almindelig Haae=Art, som

hænges op i Hiellene paa Stedet, og undertiden

saaledes speget spises af Indvaanerne, undertiden

koges tør, og undertiden søres til Markederne i Jyl¬

land. Ved Schagen sage Haierne Fisken bort, som

paa andre Steder, naar disse ankomme i Mænade.

Leveren anvendes vel. †) Den paa Stedet saa

kaldte engelske Haae er temmelig rar. Deraf

faldt mig eengang i Hænder ved Bunkestranden

et Exemplar, men dette var saa beskadiget, at

jeg ikke med Vished systematice kunde kiende Ar¬

ten. 6) Havtorsk, fanges undertiden med

Vaad iblandt Flyndre paa begge Sider af Gree¬

nen,
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nen men bliver ikke anvendt til Spise eller

noget Slags Huusbrug, saa nær som Leveren,

hvoraf koges Tran, efterdi at den i saa Fald er

nok saa tienlig der til, som Torskelever. Ellers

kunde Kroppen vel og anvendes til Føde, da Fi¬

sken eller Kiødet af Havtorsken smager langt meer

behagelig, end det af Haaerne, men at dette ikke

skeer forvolder formodentlig Fiskens grimme

Udseende, der forskrækker Fiskerne og især det

store Hoved og Svælg, som Fisken er forsynet

med og hvorigiennem ikke allene kan gaae smaa

Torsk samt andre mindre Fiskearter, men og

desuden hele Langer ad gangen, som jeg har fun¬

den i dens Mave. 7) Den paa Jydsk saa kaldte

Løi, fanges ved St. Hansdags Tider, endskiønt

ikke i nogen Mængde, og ligner meget Graaseien,

men er smallere, har større Skal, og er ligesom

over¬

(h) Ao. 1775 fandt jeg paa den saa kaldte Epra¬

hlid udi Schutelsfiorden i Island et Hoved op¬

drevet af denne Fisk, og var den Indbyggerne

der ganske ubekiendt hvorfor og Navnet blev

betegnet ved Sioskriml, det er, Mönstrum Ma¬

rinum, men hvoraf dog kan bevises, at denne

Fisk opholder sig saa nær ved Cap de Nord, uag¬

tet den af Forglemmelse er udeladt af Mine Rei¬

ser igiennemn Islank,
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oversinurt med Kul i Munden, samt forsynet med

hvasse Tænder. Fisken er en Alen lang, med en

trind og spids Snabel, end som almindelig

Graasei. Denne Fisk kaldes i Norge Lyr og

af Linnæus Gadus Pollachuus i hans System. Nar¬

Edir. 10. p. 254. 8) Steensuer, saaledes kal¬

det af Fiskerne paa Stedet. Denne Fisk som

meget ligner Aalen, er af 2 Qvarters Længde

og omtrent 1 Tommes Tykkelse men bleghvid af

Farve, og glindsende paa Huden. Fisken er

ganske glat og har hverken Bug=, Bryst= eller

Rygsinne, men Halen er dannet som et lidet

Sværd noget afbut. Snabelen er adskilt itre

triangelformige Dele, med en Hinde imellem,

hvoraf den mellemste er den korteste. Derunder

sidder Munden, med et lidet gunlagtigt Horn

eller Brod i, saa skarp som en Syenaal, der er

hæftet ved det underste Kievebeen og løber med

Basin ned til Svælget hvorfor og Brodden er

baade til at skyde ind og ud, ligesom Fisken og i

en Hast behændig kan trække Munden sammen,

og aabne den igien, ihvorvel ikke uden Bragen,

som endog kan høres noget fra, og hvilket de sine,

men derhos gnistrende Tænder forvolde. At dette

Dyr foruroliger meget andre Fiske i Havet, er

ikke at tvivle paa; thi naar det hænder sig, at

Torske¬
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Torskebakkene staae saa længe, formedelst ind¬

faldende Uveir, eller af andre Aarsager, at Fi¬

sken døer paa Krogene, er den ikke allene opædt

af Steensugere, men Steensuerne findes og ofte

efter Fiskernes Beretning, at være krøbet igien¬

nem Ganen ned i Langens og Torskens Maver,

ja undertiden Helleflyndrenes tillige, ihvorvel at

disse sidste stærkt nok ere bevæbnede hvor de da

sue sig ind og tilsidst æde sig ud igien igiennem

Bugen. Jeg vil ikke kalde i Tvivl, at jo denne

Fisk er den selvsamme, som Herr Strøm giver

Navn af Hviidaal (i), og som Herr Kalm kal¬

der Siugare eller Indschuwier (k), hvilket

Navn ganske stemmer overeens med Fiskens na¬

turlige Tilbøieligheder, og deraf slydende Udøvel¬

ser i Hensigt til at giøre andre Fiske Skade, men

om det Navn Neunaugen og altsaa Petromy2on

Corpore annulato. Arted. lchliolog. Gen. 42. Sp. 3.

just passer sig paa denne Fisk, det overlades de

Naturkyndige til nøiere Omdømme. En akkurat

Tegning af berørte Fisk forestilles ellers paa

Tab. III. Fig. 3. 4. Herr Strøm har ikke

faaet

(i) Strøms Søndm. Beskr. 1 P. 5. Cap.

(k) Kalms Reise nach dem nordlichen Amerika,

S. 145.
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faaet Leilighed til at see den, og mig er ubekiendt,

enten Fisken før er aftegnet, eller ikke. I det

mindste findes den hverken i Willugbeti eller Jon¬

stonn Hist. Natural. de Piscibus asstukken; men

maaskee i Herr Pontoppidans Naturhistorie,

som jeg ikke har ved Haanden, eller og i de

Throndhiemske Selskabs Skrivter; men nag¬

tet at et saa sFadeligt Dyr, som Steensueren er,

er aftegnet i de store Værker, saa bør den dog

findes i de smaa, som læses af Almuen, og det

samme gielder om Marfloen, imod hvis fordær¬

velige Virkninger Middelstanden snarere vil

kunde udfinde Midler end Adelstanden, som er

beskieftiget med langt vigtigere Ting. 9) Negen¬

ogen eller Neunaugen, en Fisk som er saare

rar at træffe paa Schagen, og som Folk ikke en¬

gang der vidste at give noget særskilt Navn. Dec

Exemplar, som jeg ved Leilighed fik fat paa, var

drevet op til Stranden med sydlige Vinde, 16

Tommer i Længden, og 2½ i Tykkelsen midt over

Bugen. altsaa omtrent af samme Størrelse, og

i øvrigt af lige Beskaffenhed med det, hvorom

Herr Strøm har berettet i hans Sendm. Beskr.

1. P. 5. Cap. S. 297. og følgelig upaatvivlelig

Arted. G. 42. Spec. 1. men naar man vil ligne

denne Fisk med ovenanførte Steensuer, saa er

der¬
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derpaa nok saa kiendelig Forskiel: thi paa Steen¬

sueren flndes a) ingen Spiracula bag ved Hovedet

eller oven paa Hovedet imellem Øinene, som paa

mit Exemplar alle otte vare at see, og Øiet det

niende, hvorfor og Fisken har faaet Navn af

Neunaugen, hvilket har givet mig Anledning

til at giøre den naturkyndige Læser opmerksom

over Herr Kalms Petromyzons Bestemmelse,

der efter hans Tanker skulde passe sig paa Hviid¬

aalen, eller Steensueren, uagtet at den ingen

Ringe har paa Ryggen, hvilket Artedus dog har

tillagt denne Fiskeslægt. b) Har Steensueren

ingen Finne, undtagen paa Halen. Farven paa

mit Exemplar af Neunaugen var ellers grøn¬

agtig og saldt hverken i den blaa Colør, eller var

indsprengt med nogen Slags sorte Pletter. I

øvrigt er Negenogen en temmelig vel bekiendt

Fisk saavel i Sælland, hvor den siges at falde

ifersk Vand endskiønt langt mindre af Skab¬

ning, end som baade Hr. Strøms og mit Exem¬

plar, som og i Liimfiorden, hvor Folk siges at

giøre meget af at lade den indsylte steegt med Ed¬

dike og Laurbærblade=Saft m. v., for dermed at

giøre Foræringer paa andre Steder. Men Spi¬

racula skal sidde paa dem, der falde i fersk Vand¬

foran ved Øinene, og ikke bag til ved dem i Rad¬

som
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som ellers hvoraf synes følge, at disse formo¬

dentlig maae være af en anden Art, end som hine,

eller i det mindste en Vuriation. 10) Driver un¬

dertiden op, naar Riimfrost eller svær Brænding

indfalder, den paa Dansk saa kaldede Blæk¬

prute, som paa Schagen er bekiendt under det

Navn af Taderfisk, men dette moluscum anven¬

des der ikke til andet, end til Agn for andre Fiske,

og til at lægges for Rotter, som siges at være

derefter meget begierlige, og døe, naar de tage

for meget til sig deraf. Jeg kunde giøre Anmerk¬

ninger over den Skade, som Riimfrost foraar¬

sager i adskillige Tilfælde de Dyr, som drage

sin Aand paa Landet, men jeg kan og derhos

som et øiensynlige Vidne bekræfte at Riim¬

frost endog bider paa de Fiske som svømme i Ha¬

vet. Skade, at jeg forsømte at skiere Blækspru¬

ten opl 11) Chimaera monstrosa, Linn Syltem.

Nat. Edit. 10. p. 236, eller den bekiendte norske

Søerotte kaldes paa Jydsk Havmuus, og

fortumles tidt saaledes i Brændingen, ligesom

og forvildes i tykt og taaget Veir paa begge Si¬

der af Schagen, at den sætter sig paa Land men

bider sielden paa Kroge, eller fanges paa en ordent¬

lig Maade, som andre Fiske paa Stedet. I for¬

rige Tider skal man deels have ført Havmusen

speget
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speget til Markederne, og deels kogt og spiist den

hiemme, naar deraf faldt nogen anseelig Forraad,

men nuomstunder anvendes kun Leveren til Nytte,

men Kroppen kastes bort, hvilket synes nok saa

sikkert, efterdi at al Slags Haaekiød, og især

fersk, er alt for fast og rørig Spise og følgelig

let kan forvolde svære Sygdomme, ja vel og en

pludselig Død, som jeg nogle gange har været

Tilskuer af i Island og paa flere Steder. Det

ferske Kiød af Sqvalus Carcharias og meget min¬

dre dens Æg, bør altsaa aldrig af noget Men¬

neske anvendes til Føde, med mindre at Digestio¬

nen først behørig er foregaaet fra Luftens Side, og

Æggene inpregnerte med et stærk Acidum, da Er¬

farenhed har lært, at denne Spise ingen slette

Følger har i en velfordøiende Mave. Det poli¬

tiske Acidum, som bestaaer i at være flittig og ar¬

beidsom, opløser i øvrigt al Mad. Ifald jeg er¬

indrer ret, findes Havmusen astegnet og afstuk¬

ken i Kobber udi det Trondhiemske Selskabs

Skrivter. I øvrigt foregives, at den Tran,

som smeltes af Havmuuslever udi et nyt Tinkar,

skal være et sikkert Middel til at læge Frostbylder

og ligesaa nye Saar, som vel er rimeligt, da

Tranen af Sqvalus Spinax og andre smaa Haae¬

Arter, smeltet af sig selv udi et tillukt Kar, gier

selv¬
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selvsamme Virkninger. I Tilfælde af, at op¬

løse Hævelser, har jeg befundet Havmuustranen

langt meer virksom end som Ungvenrum de Hy¬

ochlpamo, eller Emplastrum de Meliloto m. v.

ja det, som synes ydermere værdigt at lægge

Merke til. Jeg forsøgte med adskillige Midler,

bestilte fra Apotheket i Aalborg, at læge en kram¬

pesyg Person, der hverken havde Roe Nat eller

Dag, endskiønt aldeles forgieves. Jeg tog der¬

for blot for at giøre Forsøg, en Slump af Hav¬

muustranen, varmede den, og lod de krampag¬

tige Dele gnide dermed. Kluden bestod af blaat

Ryg eller Filt. Tre gange hver Dag i 7 Dage

blev dette Middel brugt, og Krampen forlod Pa¬

tienten. I sig selv er ellers dette Middel just

ikke behageligt, da Olien er stinkende; men hvad

maae og vil vel et Mennneske ikke fordrage, for

at undgaae Smerter og igien erholde den for¬

lorne Sundhed: Dersom de høie Herrer Na¬

turkyndige der ere satte til at bevare det menne¬

skelige Kiøn fra Undergang, vilde aabenbare,

hvor stor Lægekraft der er nedlagt i Havet til

Landdyrenes Frelse, da vilde Efterslægten være

dem meget forbunden; men ingen Theorie er

mindre udviklet, end denne; thi Applikationen

af Olla Sepiæ f. Ex. og Ocul. Cancr. synes ingen¬

lunde
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lunde at giøre Sagen klar, men snarere bevise,

at Almagten endog i saa Fald maae have sig me¬

get forborget. 12) Den paa Stedet saa kaldede

Haguur, er en dunkel rødfarvet Havvandsfisk,

af Størrelse omtrent som en Karpe, med grov

Skiel paa Kroppen og Skieg paa Hagen. Denne

Fisk falder sielden omkring Schagens Kyst, og

det Exemplar, som jeg fik at see deraf een eneste

gang, var saaledes beskadiget, at jeg derved ikke

kunde veilede mig med nogen Vishedtil at kiende

det systematiske Navn, uagter jeg formoder, at

denne røde Fisk maae henhøre til Havkarpe=Slæg¬

ten. 13) Tenca marma, Villugbeii Hist. Narur.

de Piscibus, p.251, er en Fisk, som ingen mindes

at være seet paa Schagen, og som almindelig

pleier at opholde sig i ferske Vande men er der

fanget i salt Vand, og mig af Fiskerne foreviist.

14) Cyclopterus Lumpus, fanges i en ikke ringe

Mængde i Marti og April Maaneder fornemme¬

lig. Deraf laves en lækker Suppe; og tage Fi¬

skerne gemeenlig for Stykket é til 7 Skilling.

15) Muræna Conger, eller Havaal, fanges om

Efterhøsten fornemmelig, og er af meget behage¬

lig Smag. Fisken spises baade fersk og saltet,

men er meget dyr i Forhold til den Aal, som fal¬

dev paa andre Steder, da en Snees neppe kan

løses2 2
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løses for mindre end 30 Sk. til 2 Mark Danske,

og reiser denne Aalens Kostbarhed, saavel som

andre Vares overdrevne Priser, sig for den største

Deel af det, at Kiøbmændene reise op i Landet.

og overbyde hinanden, ligesom ved Stranden,

hvilket ikke lidet skader alle andre Stænder i

Byen. Ellers holder den gemene Mand Aale¬

fangsien gedulgt saavidt mueligt, formenende,

at hvis dette ikke skeer, Fangsten da vanlykkes

meer end som ellers. Ved Aalbek og Bunken

fanges slere Aal, end som ved Schagen, at for¬

staae om Efterhesten som meldt, og udi Næ,

samt med indfaldende sydvestlige Strømme og

Vande, da Aalen søger Landet; men nordlige

Vande give sielden Aal. 16) Anarichas Lupus,

paa Stedet kaldet Havkat, falder ikke i nogen

Mængde, og allermindst ved den sydlige Side.

17) Gadus Eglesinus, har, som paa et andet

Sted er meldt, i lang Tid næsten forladt Kysten,

men var i forrige Tider meget talrig. 18) Ga¬

dus Morhua, fanges fornemmelig ved Høien,

men dog tillige ved den sydlige Side paa sine Ti¬

der. Den Cableau, som sanges ved Høien, er

den fedeste, og smager delikat. 19) Gadus mi¬

nimus, er en almindelig Torskeart, som fanges

baade med Vaad og paa Bakker. 20) Cadus

Vir¬
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Virens eller Sei, hvorom siden meer udferlig.

21) Gadus olerlangus. Vel fanges ikke meget

tidt Hvidlinger paa Schagen, men naar det ind¬

træffer, ere de gemeenlig af usædvanlig Størrelse,

og smage meget behagelig. 22) Cadus Molva.

Af denne Fiskeart, eller Langer, fanges under¬

tiden ikke en ringe Mængde ved Høien, og falde

deriblandt nogle meget store, og ligesaa nogle

meget smaa, hvilke sidste i Island kaldes Keiler.

Men de, som fanges ved den sydlige Side, falde

meer mavre, end hine. 23) Elennius Evropæus.

Denne Fisk er mig ikkun forekommet 3 a 4 gange

paa Schagen. Den betyder og intet, for saa¬

vidt Handelen anbelanger men er behagelig til

Spise. Navnet, som Fiskerne gave den, er

gaaet mig af glemme. 24) Pleuronestes Hyp¬

poglostus, falder undertiden ved Høien, men de

Helleflyndre som der fanges, ere vel temmelig

store, men derhos gemeenlig mavre og slattede i

Kiødet, og koster dog Stykket almindelig 3, 4,

til § Mark. Leeret og muddret Grund frembrin¬

ger de fedeste Helleflyndre og hvor den fattes,

kommer denne Flyndreart aldrig til nogen Fuld¬

kommenhed, men naar Fisken opholder sig der

alt for længe, bliver den fuld af Utøi og Bylder,

og er da virkelig meget usund og væmmelig at

spise,2 3
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spise da Safterne i Blodet derefter blive alt for

corrupt, og er denne Fisk, uforsigtig brugt, vis¬

selig iblandt andet en Hovedaarsag til den i de

nordlige Lande farlig grasserende spedalske Syg¬

dom, der uden Tvivl er ulægelig, naar den først

har fæstet alt for dybe Redder. 25) — Platella,

Rødspetter, er en fordeelagtig Fisk paa Scha¬

gen, og ligesaa 26)— Solea, eller Tunger, hvor¬

af falde nogle af fuldkommen ⅕ Alens Længde.

Paller. Af denne Flyndreart, eller27)

Skrubber, falder omtrent ligesaa stor Mængde

omkring Schagen, som af Rødspetter. 28)

Khombus, eller de saa kaldte Sletter, ere lige¬

saa talrige som Skrubber og Rødspetter

men derhos federe og meer delikat til Spise.

29) — Flesus, Skrubber, saaledes kaldte paa

Stedet, og hvoraf falde nogle saa store, at jeg

neppe har seet Mage dertil. 30) Scomber Scom¬

brus. Af Makreel falder en temmelig Mængde

ved Schagen, og har jeg ofte seet dem spille i

Vandet ved og kort efter Solens Nedgang, da de

skinne jo meer jo mørkere Natten bliver, og phos¬

phorisere Havet allevegne, hvor de fare frem,

hvilket kan give Fiskerne Anledning til, ogsaa om

Nattetider med Fordeel at lure paa denne Fangst.

At dørge Makreel om Dagen, er bøkiendt nok.

231)
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31) Salmo Salar, Lax og Laxorreder, fanges

undertiden med Vaad om Foraaret ved Schagen,

endskiønt ikke i nogen Mængde. Schagens Lax

er meget seed, og smager visselig af Skillingen,

naar den skal kiøbes. Den største Lax, som jeg

blev vaer paa Schagen, veiede 42 Pund med

Hoved og Hale op af Vandet. Hovedet pleie

Fiskerfolk at kaste ud paa Gaden, som jeg ofte

har seet, men andre betiene sig deraf som sædvan¬

lig 32) Elor Bellone, eller Hornsisk, fanges

vel paa sine Tider, men ikke i den Mængde, som

Fiskens Antal paa Stedet tilholder. 33) Clupea

Haringus, eller den almindelige Sild, hvorom

siden meer udførlig, og erindres dog her, for

ikke at forgiette det, der med Sandhed kan beret¬

tes, og angaaer Byens Hovednæringer, nemlig,

at Ao. 1785 i Junii Maaned f. Ex. løb Silden

saa hyppig til, at den ene Arm af Vaadet neppe

kunde komme ud i Havet, førend Silden læsseviis

blev trukken i Land; men Fiskerne lod den deels

ligge ved Stranden og raadne, og deels kastede

den udi Havet igien, tilligemed endeel smaa

Flyndre, der ikke bleve agtede for noget, ja man

skyede Sildestimene alt hvad mueligt var, hvil¬

ket Misbrug, ogsaa at kalde Foragt mod Gud og

hans tilstyrende Velsignelser, af alle Kræfter bør

fore¬2 4
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forebygges, og Ufornuft og vrange Fordomme

aldeles udslettes. Betænk engang, hvor an¬

seelig Skade Landet ikke lider ved slige ubetænk¬

somme Anstalterl 34) Clupea Sprattus, Linn.

System. Nat. Edit 10. p. 318. Af denne Silde¬

art blev fanget i Aaret 1783 to Stykker med

Vaad, og før eller siden er jeg ikke bleven nogen

vaer paa Stedet. Af de saa kaldede Pilces Bran¬

chiostegi er mig aldeles ingen forekommet ved

eller omkring Schagen. 35) Raja Pastinaca.

Rokker, eller Brokker, som de kaldes paa Ste¬

det. Deraf falde de største ved Høien, og give

en drøi Føde, samt Tran til Lysning. 36)

Fullonca, en liden Rokkeart, som er noksom be¬

kiendt. 37) — Clavaia, ligeledes. Af begge

disse falder paa sine Tider en temmelig Mængde

paa Stedet. Men hvad der angaaer Ferskvands¬

fiskene da er saavel Elox Lucus (Giedder),

som Cyprinus Carpio (Karper), og — Carallas,

eller Karusser, uddøde, der i forrige Tider skal

have opholdt sig i Mængde norden og vesten for

Ladegaarden Federslund, som nu er ødelagt,

og hvorom tilforn er meldt under Navn af Lund¬

holm, saavelsom vesten for Kirken udi Torve¬

moser og andre stille Vandstader. 38) Phoca

Leonina. Man skulde vel tænke, at Sælhun¬

dene
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dene opholdt sig ved denne Udhuk, som gemeen¬

lig sFeer paa andre Steder men det er dog meget

frart og kommer dette deraf, at de hverken kan

have Roe for Fiskerne eller Brændingen. Paa

Holmene derimod forknuses de ved Skud, i Ste¬

det for at de burde fanges med Garn; og en¬

delig 39) Delphinus Phocæna, hvorom skal

blive meldet meer udførlig paa sit Sted. Imid¬

lertid erindres, at Isen klemte 3 af disse Dyr

paa Land i Januarii Maaned 1785, som Fi¬

skerne huggede efter med Hager, og fik dræbte,

ja havde vel fanget flere, naar de havde givet

sig Stunder. Ved samme Tid stødte an en

stor Hvalfisk men slog Isen i Stykker og gik

sin Vei igien. Ventelig er og Delphinus

Orca undertiden i Følge med de andre men

den har jeg dog ikke seet. I øvrigt falde ved

Schagen baade Hummere og Kraber af sæd¬

vanlige Sorter ved den Tid at Varmen ret

for Alvor tiltager, og endda ud paa Efterhø¬

sten. Eengang saae jeg med Førnøielse paa,

at en Fisker satte en af disse levende Hummere

ned paa Hovedet, 8 Timer efterat den var fan¬

get, og da faldt den i Søvn eller Afmagt, og

laae ligesom steendød i 9 Minuter, da den siden

selv reiste sig op igien. Derefter blev den

mel¬2 5
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mellemste Deel af Halen afskaaret og havde

de største Kløer da ingen Kræfter meer, men

endskiønt at Sidefløiene allene bleve afkappede,

beholdt dog de store deres Styrke, hvorimod

de mindre Kløer tabte den. Videre synes at

de saa velbekiendte og af det menneskelige Kiøn

saa meget begierlige Østers burde komme paa

dette Sted i en Slags Betragtning. Af alle

de Østersbanker der falde i Rigerne sines

ingen at være saa fordeelagtige, som de, der

ligge uden for Schagen, og strække sig fra

Fladstrand heelt forbi Rifet, og ingen Østers

saa velsmagende som de, der falde paa berørte

Strøg, hvilket og uden Tvivl vil finde alle de¬

res Bifald, der have smagt Schagens Østers,

skrabte i den rette Tid, og derpaa vel behand¬

lede. Men at Schagens Indvaanere, som

Bankerne dog ligge nærmest ikke betiene sig

af denne Fangst, kommer af Mangel paa Lyst,

beqvemme Baade og Redskaber, som Indbyg¬

gerne i Aalbek ere forsynede med, og som have

drevet denne Fangst længe med Fordeel. Paa

den store Banke er 9 til 10 Favne dybt Vand,

men § til 6 paa den mindre, som man nylig

er bleven vaer. Denne Banke ligger nær ved

Landet, og strækker sig, ester Fiskernes Beret¬

ning,
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ning, fra den saa kaldede Kirkemile Øster

ester forbi Rifet, og er det derpaa især at Fi¬

skerne undertiden, naar Veirliget er roligt,

sætte deres Fiskergarn hvorudi nu og da ind¬

vikles 1, 2 til 3 Snese Østers ad gangen,

men af at skrabe denne Banke betiener sig in¬

gen paa Schagen, eller maae for nærværende

Tid, hvorimod Aalbekkerne naar de ere ude,

tidt sætte ind paa den østlige Ende, og ere de

Østers, som der fanges, kiendelig større og

bedre, end hine, der falde paa den store Banke.

Til at fange Østers paa denne Bugt udfor¬

dres stærk Blæst af N. V. eller N. O. Gaster¬

ostæus aculeatus, som er af usædvanlig Stør¬

relse, endskiønt ingen nye Species, findes afstuk¬

ken paa Tab. III. Fig. 2, ligesom en liden

Blennius sammesteds Fig. 1, som maaskee før

er aftegnet, men mig ubekiendt.

*—H—3
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Ottende Kapitel.

Om

Fiseere dskaberne

og Maaden,

at fange Saltvandsfiske paa,

omkring Schagen.

Da Fiskerierne for en stor Deel beroe paa due¬

lige og med Forsigtighed indrettede Fiskeredska¬

ber, alt efter Fiskens forskiellige Natur og Stæ¬

dernes Beskaffenhed m. v., saa vil jeg paa det

nøieste beskrive dem, der bruges paa Schagen,

for at Læseren desto tydeligere kan overbevises

om hvori deres egentlige Mangler og Fordele

bestaae. Angaaende da a) De saa kaldede Flyn¬

dregarn, som fast enhver der søger Havet, er

Eier af, saa ere de gemeenlig i Længden 60

Favne og 2 Alen mindre end 2 Tommer brede.

Naar Breden altsaa bestaaer af 9 Masker bli¬

ver hver Maske § Tommer lang, de 2 saa kaldte

Om¬
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Omgarnsmasker uindberegnede, hvilke kaldes

Buß; men Resten gaaer til ved Knuderne.

Man skulde vel tænke at dette Maskernes For¬

hold til Flyndrenes Størrelse ikke var saa nøie

afpasset, men derpaa kan vel ikke være noget at

udsætte efterdi Erfarenhed har lært Vedkom¬

mende, herudinden udtrykkelig at gaae Middel¬

veien, og har jeg ofte selv i den Anledning taget

Maal af alle Slags Flyndresorter, som falde paa

Stedet, og lagt Maskerne ved, men ikke kundet

finde andre bedre passende paa dette Sted, end

som de Fiskerne selv have indrettet; thi naar

Maskerne ere for store, løbe de smaa Flyndre¬

arter der igiennem, og ere de mindre, kan de ikke

til gavns omspænde Torsken eller andre ligesaa

store ja meget større Fiskeslægter. Naar godt

Fiskerie indfalder, bestaaer hele Besætningen af

21 deslige Garn, hvoraf hver paa Baaden til¬

hører 4, og Baaden 1 som føres frit. Fang¬

sten deles i 6 Lodder, og deraf bekommer den,

der tilhører Baaden og det ene Garn, 1 Lod,

efter Fiskernes Angivende. Garnene bindes af

fiin spunden og utvunden Traad. Den tykkere

Line som omgiver Garnet paa begge Kanter,

kaldes Tæller, men den smekrere Omgarn,

hvoraf Omgarnsmaskerne have faaet Navn.

Hver
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Hver Floe eller Flotholt er 2 Tommer lang, og

Tykkelsen omtrent 1½ Tomme, samt imellem hver

Floe et Mellemrum af 1 Alen. Paa de nye

Flyndregarn er Masken ⅓ Tomme større, end

paa de gamle som befindes nok saa godt passende,

just for at træffe Middelveien. Flyndregarnene

sættes ud fra Kyndelmisse til Pindsedag, og

dernæst igjen fra St. Olafsdag eller Olsdag

til sidst i September Maaned. Nogle lade Gar¬

nene staae i Havet i 12 Timer, inden de trækkes

op, men andre ikkun 2 til 3 Timer som synes at

være i sidste Tilfælde alt for kort en Liggetid. For

Saltvandsforeller f. Ex. bør i det mindste Lig¬

getiden bestemmes til 6 Timer; thi disse maae

have Tid, ligesom de fleste af de smaa Fiskearter.

Hine store Fiske udfordre en anden Omgangsmaade.

Garnstenene maae Fiskerne opsamle ved Høien,

da deraf ikke findes nogen ved den sydlige Side,

og er da almindelig imellem hver Steen paa Gar¬

nene, naar disse blive satte paa Tællen, et Mel¬

lemrum af 3 Alens Længde. Garnvinden,

eller det Redskab, hvorpaa Garnet trækkes ved

Floesiden, og hvoraf det løber ud i Havet, naar

det bliver sat, er kløftet i den ene Ende, og kal¬

des Kloe. Kloen giøres enten af Gran, Eene¬

bærtræ eller Heisel, men Heisel, som meest varigt

og
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og glat Træ, ansees paa Stedet for det bedste, hvil¬

ket og bør bifaldes. Det var meget at ønske, at

denne behændige Maade til at udsætte især Fo¬

rellegarn i Island paa, maatte blive bekiendt der,

til en almindelig Nytte. Et lidet Haandgreb i

slige Tilfælde kan spare Folk Arbeide og mange

Pengeudgivter i det Helel Iligemaade til Læt¬

telse for Fiskerne paa andre Steder, var det at

ønske, at Islændernes snilde og hurtige Maade,

at trække Liner op paa, endog i vældig stærk

Storm og Strøm, maatte vorde kundbar: Et

lidet Hiul giør den Sag klar. Ved den sydlige

Side sættes Garnene, efter Beretning i lavest

Vand af 9 Alens Dybde, omtrent ⅔ Miil fra

Landet, og dybest 11 Favne, eller henved ½ Miil

uden for Kysten; men ved den nordlige Side paa

20 til 24 Favne dybt Vand. Foruden smaa

Flyndre fanges og Torsk, smaa Helleflyndre

eller Raadmænd, og Rokker m. v. udi disse

Garn, men Rokkerne giøre dem Skade alle

overhoved, ligesaavel som andre piggede Fiske.

Man giør sin Regning paa, at en Karl og en

Pige kan faae et saadant Garn giort færdigt i en

Tid af otte Dage, og at Bekostningen derpaa i

alt beløber sig til omtrent 4 Rdlr. b) Dybs¬

vaad. Det er i Almindelighed 60 Favne langt

Fiske¬
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Fiskeredskab og i Breden ved begge Ender 4

Alen men i Midten 8. Ved Udkanterne ere

Maskerne 1 Tomme i fiirkant, men i Midten af

Vaadet, samt i og omkring Kalven, mindre.

Dette Vaad kaldes Dybsvaad fordi det sættes

omtrent 200 Favne ud fra Landet, og altsaa ud¬

fordres rigelig 400 Favne Tov eller Liner til at

trække ethvert Vaad med som maae være temme¬

lig stærke, besynderlig, naar en Mængde af Me¬

duser eller andre Ting indvikles deri, og Havet

er meget oprørt. Floene, eller Korkene, som

de kaldes paa Stedet, fordi de giøres af Korke¬

træe ere gemeenlig fiirkantede og lider over en

Tverhaand i Længde og Brede. Disse Korke

sidde ikke allevegne lige tæt paa Tællen, thi til

begge Ender af Vaadet kan være henved en Favn

imellem hver Kork, men derimod i Midten ikkun

1 Alen. Til at sænke Dybsvaadet ned bruges

ikke Stene som paa Flyndregarne, men Blye¬

ringe, der trækkes paa Omgarnet, og sidde om¬

trent ⅕ Alen viidt fra hinanden. Ved begge En¬

der af Vaadet ere ogsaa Træktovene forsynede

med en halv Snees eller flere slige smaa Blye¬

ringe for at Vaadhalsen ikke alt for tidlig sFal,

naar den støder paa Grund, kunde lettes i Veiret,

hvilket er en meget god og nyttig Jnvention, der

af
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af andre Fiskere bør følges; thi falder ikke Vaadet

eller Garnet foran tæt til Grunden, kan Fiskene

see en Aabning, og altsaa faae Leilighed derved

at undvige. Man vilde behage at give Agt paa,

at Fiske i Almindelighed ere overmaade klarseende

i Vandet, og deraf kommer det, at de af Tvang

løbe ind i Kalvens Aabning, men fornemme de,

at enten Garn eller Vaad lettes ved Kanterne fra

Grunden, og der bliver et større Skin, end i

Aabningen af Kalven, ja sandelig, de finde nok

Udgangen1 Ved at trække Vaad og Garn ud¬

fordres altsaa Stadighed og Agtpaagivenhed,

men ikke Hidsighed tillige; thi jo hidsigere Folk

blive, jo snarere letter Garnet sig fra Grunden,

og jo mindre udkommer til Bytte, hvilket jeg

ofte har erfaret. Schagens Fiskere tilkommer

altsaa virkelig Roes for deres Snildhediat trække

Vaad, der gaaer ligesom efter Tempo og Noder,

men Garn har jeg ikke seet dem trække og følge¬

lig hverken kan rose eller laste dem i saa Fald.

Dybsvaad bindes ellers af god heglet, spunden

og tvunden Hamp, og indløses ikke ringere end

med 20 til 24 Rdlr., Bindelønnene iberegnede,

som falde temmelig kostbare, da der ikkun ere me¬

get, ja alt for saa paa Stedet, som forstaae sig

paa dette høistnødvendige Arbeide. Paa Dybs¬

vaadetM



*—178 —

vaadet bruges intet Omgarn, men Tællen maae

være saa stærk, at den allene kan giøre Sagen

klar. Hver Baad som tager ud paa Dybs¬

vaad Strand skal være bemandet med 4 Karle

og 4 Qvinder eller Medhielperinder. Fra

1. Maji til St. Hansdag, men sielden længer,

gaaer Fangsien for sig med Dybsvaadet, og

det saavel ved Udpynten, som begge Sider af

Landet op efter. Til at trække med Dybsvaad

udfordres stille Veir, og har man iagttaget, at

naar der har blæst en Storm af V., V. N. V.,

N. V. og N. item N. O., har Fangsten bedst

gelinget. Den Aumerkning er og rigtig, at

naar der indstrande Skibe med Kornvare, hvoraf

Havet bliver meget til Bytte, da paafølger

ufeilbarlig godt Fiskerie, som for Ex. 1785¬

esterat Skibet Geheimeraad Steman, med

den store indehavende Kornladning, blev slaaet

i Stykker: og har jeg i den Henseende ikke al¬

lene aabnet Flyndre og derudi befundet Rug

ag Hvede, men og i Torsk, Langer og andre

Fiskearter under lige Vilkaar hvorfor det sy¬

nes, som alle Saltvandssiske ere begierlige efter

disse Landprodukter, ligesom Gieder og andre

Fiske, som opholde sig i ferske Vande. Den

Mandsperson af Mandskabet, som ikke har Part

i Vaa¬



— 
— 179

i Vaadet, maae lægge fra sig ⅓ Hovedlod, og

skal den leie en Medhielperinde, tilkommer

hende en Qvindelod eller ⅓, efter Fiskernes

egen Beretning, hvilket synes at være noget

vel lidet, da Fruentimmerne med deres bare

Fødder gaae dette møisommelige Arbeide i Møde

fuldkommen saa kiek, som Mandfolkene med

deres tætte Vaadstøvler paa, der gaae mesten¬

deels op til Hofterne, og undertiden ere klædte

inden i med Halm, for at beholde Varmen.

Naar der fanges med Vaad, som er forskiel¬

lig fra Dybsvaad, 10 til 1100 Flyndre m. v.

med een Dræt, kaldes det godt Fiskerie, og da

er det just i Særdeleshed at Fiskerne tage ud

og kappes om med hinanden at være paa Ste¬

det i det seneste Kl. § Formiddag, endog i

den stærkeste Kuld, og komme sielden hiem før¬

end Kl. § til 9 Slet Eftermiddag, og denne

Strabads udstaae Fruentimmerne tilligemed

Mandfolkene. Men naar der vanker lidet, dri¬

ves Tiden unyttig hen paa Gaden, uden For¬

søg, da dog Fiskerier udfordre disse jevnlig, en¬

ten saa man vinder eller taber, da Fiskestimene

ere saa overmaade ustadige som for Ex. ved

Schagen 1785 i Martii Maaned, da baade

den vestlige og sydlige Flyndresløi allene ved

enM 2
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en Omvexling af S. O. Vind forlod Stedet,

for at avancere videre sønder ud, spillende

øiensynlig oven i Vandet. Fangsten deles ellers

i ligesaa mange Hovedlodder, som Mandsper¬

sonerne ere, og hvis Baaden er leiet, bekom¬

mer den ligesaa meget, som en af Fiskerne.

Det forstaaer sig, at som Fiskernes Næring er

underkastet en ustadig Skiebne i Almindelig¬

hed, saa gaaer det ogsaa til med dette Dybs¬

vaad=Fiskerie i Særdeleshed; thi undertiden

kan et Selskab paa een Nat om Foraaret trække

16 til 20 Tønder Sild paa Land, fornden

andre Fiskesorter som f. Ex. i Maji Maaned

1783, og undertiden langt mindre. Men hvor¬

til kan det nytte, at fange Sild paa Schagen,

hvor den ansees utienlig til Nedsaltning, og føl¬

gelig bliver bedærvet: Ja, har man ikke Gar¬

nene fulde hver gang af de Fiskesorter, man

søger efter, henstaae mange Dage, om ikke Uger,

inden nogen faaer i Sinde at prøve paa ny

igien. I Strandings=Tilfælde derimod sav¬

nes ikke Tilløb af Folk, og det undertiden me¬

get unødvendigt, hvilket forvolder, at Fiskeri¬

erne ofte maae lide derunder. I øvrigt bruges

saavel til at trække Dybs= som Flyndre=Vaad

med et lidet, men dog derhos et nyttigt Red¬

skab,



— 181—8

skab, kaldet Dragbaand, bestaaende af et ind¬

hullet og omtrent en Alen langt Træ, hvilket

saavel Fiskere som Fiskerinderinder spænde om¬

kring Krydset, og trække saaledes Vaadet bag¬

længs op ved Hielp af et smekkert Tov, Stag¬

tov kaldet, som er hæftet til begge Ender af

Dragbaandet og kan flyttes med, og kastes paa

Vaadet eller Garnet ved Vandbredden, ligesom

Redskabet trækkes i Land til. e) Hestevod,

er et Fiskeredskab af 23 til 25 Alens Længde,

og 2 til 3 Fods Brede. Ved, i og omkring

Kalven er hver Maske en Tomme viid eller

bred i fiirkant, men 4 Tommer i fiirkant ud

imod Enderne eller Armene. For at hæve

Vaadet i Veiret, under Trækningen paa det

Sted, som Kalven sidder, ere Floene tættere der

paa hinanden anlagte, end paa de andre Steder af

Vaadet og Blyeringene ligeledes, paa det at

den Kant af Vaadet ikke skal forrykkes fra

Grunden. Floene ere større i Midten, end til

begge Ender. Vaadstagerne, som ere henved

2 Alen lange, staae skraae op, naar Vaadet

trækkes formedelst en tung Blyring, som hol¬

der dem ned til Bunden. De, som have Raad

at holde Heste, sætte dette Vaad ud med dem,

hvorfor og Redskabet egentlig kaldes Heste¬

M 3 vaad,
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vaad, men andre betiene sig derimod af lange

og smekre Stager dertil, og vade med dem ud

i Havet saa langt som mueligt, for at føre

den ene Ende af Vaadet ud med, hvilket for

saavidt gaaer an, endskiønt Fisken derved meer

bliver afskrækket, end som i første Tilfælde,

medtager og længere Tid. Naar Natten be¬

gynder at blive mørk er det først man begyn¬

der at trække med Hestevaad langs med Hav¬

siden, og dermed er det at Fiskerne fornemme¬

lig fange Aal i temmelig Mængde paa sine Ti¬

der. d) Tobiisvaad. Dette Vaad kaldes

saaledes, fordi at det allene er indrettet til ar

fange Tobiiser med, der bruges til Agn eller

Madding for Kuller, som derefter ere meget

begierlige, ligesom Torsken igien efter Kuller.

Af Tobiiser falder ofte omkring Schagen en tem¬

melig Mængde om Foraaret, og ligeledes paa

sine Tider om Efteraaret, men Fiskerne have i

nogle Aar fast aflagt at fange dem, og er det

maaskee derfor tildeels, at Kullefiskeriet er slaaet

feil. Om Efteraaret især er Havet opfyldt

med de bekiendte Molusca, nemlig Medusa Au¬

rita og Mledusa Capillata m. fl., hvoraf følger,

at al Slags Vaadsiskerie til den Tid falder

temmelig besværligt, men især det med Tobiis¬

vaadet,
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vaadet, hvorigiennem Meduserne ikke kan kom¬

me men maae følge i Land med Vaadet, som

derved bliver ofte heel ilde beskadiget. Tobiis¬

vaadet er ellers giort af en særskilt Arr hiem¬

megiort Lat eller Lærred, kaldet Tobiis=Lat,

hvilket vel ikke er saa meget grovt i Traadene,

men derhos omtrent saa tæt som en Filtrerklud.

Hver Dug af dette Slags Lærred er alminde¬

lig 1¼ Alen i Breden, og af 2 det Slags

Duge, sammensyede, bestaaer Tobiisvaadet til

begge Ender, som kaldes Vaadarme, men ved

Kalven eller i Midten er Vaadet 12 Alen i

Breden, og 45 til 50 Favne i Længden. Det

Lærred, som bruges til Kalven og den mellemste

Deel af Vaadet, er noget tættere vævet, end

det, som anvendes til Armene. Et nyt Tobiis¬

vaad kommer efter Fiskernes Beretning, paa

16 til 17 Rdlr., som vel er troligt. Ermeldte

Tobiisvaad nedsænkes gemeenlig ikke med Bly¬

ringe, som de andre Vaadsorter, men med

smaa Stene, saaledes afpassede, at der i Dybet

er en Alen imellem hver Steen men 2 Alen

ud efter og ved Armene. Et Vartegn staaer

over Haven, sam sædvanlig paa andet Slags

Vaad, hvorimod Floene paa et Tobiisvaad ere

giorte af Træ, og tættere anbragte i Midten,

endM 4
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end ud efter, saaledes nemlig, at 2 Alen skal

være imellem hver Floe paa det første Sted og

næsten 3 paa det sidste. Den, der er Eier af

Baaden, maae, efter Beretning, selv allene an¬

skaffe dette Slags Vaad, og bekommer dog ikkun

een Lod for Vaadet, sig, og Baaden. Tobii¬

ser sættes paa Kullebakker, som forhen blev

meldet, og spises undertiden ferske men blive

aldrig nedsaltede, tørrede eller røgede, og følge¬

lig heller ikke anvendes i Handel. e) Flyn¬

drevaad, er et Fiskeredskab, som er meest bru¬

geligt paa Schagen det hele Aar igiennem,

undtagen paa den Tid, som Dybsvaad Fiskeriet

gaaer for sig. Vaadstængerne, som ere runde,

3 Alen lange, og omtrent 3 Tommer i Gien¬

nemsnit kaldes Istav. Ligesom Flyndrevaadet

er smallere henimod Armene, end i Midten,

saa ere og Maskerne mindre deri, end som paa

det første Sted, saa at Forholdet bliver, naar
en Maske er sammenlagt enkelt, som 1 imod 2.

Et Flyndrevaad er sielden længere, end som

100 Favne, men undertiden kortere, hvorimod

dets sædvanlige Brede henimod Armene er 24

Alen, og i Midten 11. . Naar Prisen paa

Hamp er middelmaadig, koster et Flyndrevaad

28 til 30 Rdlr., det dertil behøvende Tovverk

og
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og Liner uindberegnede. Kalven eller Haven

bindes af tredobbeit Garn af Hamp, men Re¬

sten af dette Vaad ikkun tolagt Garn, som det

kaldes paa Stedet. Blyringene sidde temme¬

lig tæt paa hinanden, saa at imellem disse i

Midten eller ved Kalven ikkun er en halv

Alens Viide, og henimod Armene een Alen,

hvorimod imellem Floene i Midten ere 3 Alen

Cfter Beretning,og 4 paa andre Steder.

medgaaer til et Flyndrevaad 1300 Favne Tov

eller Liner i alt, for at trække det i Land med ic.

og denne Bekostning kan omtrent ansættes for

18 Rdlr., i Følge hvoraf Flyndrevaadet kan

omtrent komme Eieren paa 50 Rdlr., hvilken

Udgivt er noget vel svær for en fattig Fisker,

og er det ventelig i Anledning deraf at hele

Selskabet, som almindelig bestaaer af § Mand,

maae bekoste Flyndrevaadet, der dele Fangsten

i 6 Dele hvoraf Baaden tilkommer een Deel

og de § Mandspersoner hver sin Lod, som hver

for sig have et Qvindemenneske med sig, eller

saa kaldet Medhielp, der tilkommer igien en

Qvindelod. Vaadbinderen saaer en Daler for

at binde hvert K., der medgaaer til Vaa¬

det, og undertiden noget lidet over eller under.

Det Hamp, som er bestemt til at binde Heste¬

ogM 5
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og Dybsvaad af, bankes først ud paa en Steen

men Hamp til Flyndrevaad=Kalven, eller

Haven, bliver heglet paa Speger og ansees

i saa Maade at blive blødere, hvilket og Er¬

farenhed for længst siden har bekræftet. Resten

af Vaadet bindes af uheglet Hamp. I øv¬

rigt forstaaer det sig selv, at ihvorvel Flyndre¬

vaadet har faaet Navn eller Benævnelse af og

ester Flyndre, som dem, der udgiøre som oftest

den største Deel af dette Slags Vaadsiskerie,

saa fanges dog jevnlig dermed tillige andre Fi¬

skeslægter og Arter, som f. Ex. smaa Torsk,

Fiesinger, Knurrer o. s. fr. og skal dette

være nok sagt om Vaadbruget: Men. betræf¬

fende Lineredskaberne, da komme †) de saa

kaldede Torskebakker næst derefter i Betragt¬

ning, som ere en særskilt Sort af Liner, der

sættes paa 10 til 20 Favne Vand fra Paaske

til Pindsedag, saavelsom igien fra Michelsdag

til Juul m. v., for Torsk og andre slige Stor¬

fiske, som de kaldes paa Stedet, og hvorun¬

der forstaaes Langer, Rokker ic. Naar dette

Fiskeredskab ikke er i Brug, ere Krogene op¬

satte i trekantede Splitter, og 90 i hver Split.

Den hele Besætning bestaaer almindelig af 3000

Kroge, hvorom alle Selskabsbrødrene ere lige

gode
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gode eller sellebundne, og altsaa tilkommer en¬

hver især at anskaffe 500 Stykket med Tilbe¬

hør. Krogenes Frastand er 2 Alen, men An¬

geltømmerne eller Kiendselerne holde ikkun ⅔

Alen i Længden og ere Krogene noget større,

end som Kullekroger men mindre end de,

som bruges til Torskebakker. Krage eller Krabe

kastes ud ved hver 500 Krog af 2 til 3 Lis¬

punds Vægt, for at holde Linen sast til Bun¬

den. Mandskabet bestaaer af 6 Mænd, hvis

Forretninger saaledes ere inddeelte, nemlig, at

4 med 2 Aarer roe Linen ud, naar den sættes,

og ind igien, naar den trækkes op. Den §te

binder Kraberne paa, og den 6te kaster Linen

ud; men naar Linen skal trækkes, hugger den

Mand Fisken, som fer bandt Kraberne paa, un¬

der Udsætningen. Den Dreng, som er 18 Aar

gammel, regnes for fuldbefaren Fisker. Paa

Stedet ansees Lever af Slagterhøveder og lige¬

saa af smaa Kræter for den bedste Madding

for Kuller men i Følge mange Aars Erfa¬

renhed, findes intet bedre Agn for dem, end¬

som blodige Sælhunde og Faaretarme smøigede

paa Krogene, og overgaae dog de første meget

de sidste, og synes Aarsagen dertil at være denne,

nemliz, at da Naturen har forplantet imellem

Sæl¬
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Sælhunde og alle Torskearterne overhoved et

undslukkeliat Had i Livet, saa smage Levnin¬

gerne af Rovet det overvindende Partie sødere

og angenemmere, end som ellers, hvorpaa ha¬

ves ligesaa tydelige Exempler under Iagtens For¬

fremmelse iblandt Landdyrene. Men at Kul¬

ler ogsaa lade sig lokke til at bide paa Kro¬

ge, agnede med blodige nye og ikke gamle Lam¬

me= eller Faaretarme, det synes at skee pr.

Analogiam rei, eller i Trang af andre Levnets¬

midler. Lever af Landdyrene er noget vel dun¬

kel til Madding, men kan dog i Nødsfald

nok gaae anl g) Kulle= eller Kuljebakker.

Disse Bakker slaaes af heglet eller banket, samt

fiint spunden og tvunden Hampetraad, og un¬

dertiden, efter Beretning, Hartraad, og bestaae

gemeenlig i alt af 2400 Kroge, hvoraf de sex

Mænd, som følge med Baaden, tilkommer, at

forskaffe sin Andeel til Stede. Kiendelsernes

Længde er almindelig 15⅔ Tomme, og sidde

disse saa tæt paa hinanden, at imellem hver ikke

er mere Rum, end som 1 Alen og 8 Tommer.

Bakkerne blive satte fra Michelsdag til Juul,

og undertiden længer, i den Tid at Kullefiske¬

riet slog ind, ja endog midt i Fasten, men nu

er den Sag forbi til videre, da Fløien, efter

de
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de svenske Fiskeres Beretning, har slaaet sig

øster over, og løber ikke Jylland nærmere, end

til den saa kaldede Læssøe=Aal, indtil Stimen

atter kaster sig nord over, da der kan forven¬

tes ligesaa langt Ophold af Kuller paa denne

som hiin Side. Kullefiskeriet er og ofte i lang

Tid slaaet feil i Sverrig, og har jeg tidt an¬

merket paa andre Steder i Henseende til smaa

Kuller især, at endskiønt man paa een Dag har

fanget med Liner 6 til 700 Stykker, have Fi¬

skerne Dagen efter, og paa selvsamme Sted,

ikke fanget, undtagen nogle faa. Saa ustadig

er denne Fiskeartl Og endelig tilføies h) Bor¬

rebakker som ere de betydeligste iblandt de paa

Schagen brugelige Liner, og bestaae disse almin¬

delig af 900 Kroge i alt, eller den hele Besæt¬

ning, som bekostes forholdsmæssig af de 6 Fi¬

skere der tage Deel i Fangsten. Som disse

Liner ere paa sin Maade større, end de andre,

saa ere og de dertil hørende Kraber langt større,

end hine. Paa Kiendselerne (hver rode und¬

tagen), som i alt ere § Qvarteer og i Tomme

i Længden, hæftes en Floe eller Flotholt, om¬

trent af eel Qvarteers Længde, der tiener til

at holde Floene op fra Bunden, og forebygge,

at Maddingen ikke saa hastig, som ellers kan

blive
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blive besudlet af Leer eller andre i Grunden fo¬

rekommende Ureenligheder, og kan denne Hensigt

saa meget lettere erholdes, som man har gaaet

forsigtigere tilverks, ikke at lade større Distance

være imellem Anglerne og Floene, end 7 Tom¬

mer hvoraf følger, at Krogene jo magelig maae

kunde lettes op fra Bunden, ihvorvel at disse

dog staae paa Linen 2 Alen og 3 Qvartcer

viidt fra hinander. Formedelst Strømmens

Styrke og den vældige Magt, som Havet har,

især paa den nordlige Side af Landet, behøve

Borrebakkerne at være stærke, og er det i den

Anledning at den Hør, som dertil forbruges,

bliver spunden paa Rokke og Linerne slagne af

24 til 30 Garn, men Kiendelserne ere langt

smekrere, og ligne de hollandske men ere ikke

barkede brune som er stor Skade. Torskebak¬

kerne sættes fra November Maaneds Begyn¬

delse til Juul, undertiden før og undertiden

længer, alt efter Veirliget, og andre Omstæn¬

digheder, eller eftersom man fornemmer, at Fi¬

sken er under Landet til. I øvrigt bekommer

Baadseieren, efter Fiskernes Beretning af det,

der fanges med Torskebakker, ikkun ⅔ Lod, med

mindre at den selv forskaffer Fangsten aget hiem,

da ham tilfalder 1 Lod. Hornsiskebakker

ere
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ere omtrent af samme Beskaffenhed som paa

andre Steder, og bruges undertiden om Som¬

meren med Fordeel, men ellers er dette Slags

Fiskerie kun lidet agtet paa Schagen, da det

dog der kunde haves ligesom fra første Haand,

naar Stimene løbe forbi Rifet.

——4——

Niende
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Niende Kapitel.

Om

F i ske varenes

nærværende

Tilvirknings= og Behandlingsmaade

paa Schagen.

—

Jeg har i Forveien udi det syvende Kapitel gi¬

vet en nøiagtig Fortegnelse over alle de Fiske¬

slægter og Arter som mig ere bekiendte, eller

har faaet opspurgt, at falde omkring Schagen.

I det Kapitel, som berører Handelen, vil ty¬

delig blive lagt for Dagen, at Flyndreslægten

er den fordeelagtigste af alle de Fiskesorter, som

fanges omkring denne Kyst, og altsaa er deres

redelige og retskafne Behandling og Tilvirkning

allermeest magtpaaliggende, og fortiener først ac

komme i Betragtning. Naar da, eller strax

efter, at Flyndrene ere bragte paa Land, og

underkastede den nærværende Behandlingsmaade,

om¬

34
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omvexles deres forrige Navne, saavel de syste¬

matiske, som de man egentlig og daglig pleier

at tillægge dem i levende Live, og inddeles ved

denne Leilighed kun i 2 Klasser, hvoraf den

ene har faaet Navn af lagede Flyndre, og den

anden af Luudflyndre. Med lagede Flyndre

drives Mellemrigs= Mellemprovincial= og Pro¬

vincial=Handel, at forstaae, fra første Haand,

men de ludede Flyndre føres direkte fra Stedet

til Lybek, og lande tilsidst i Italien og Polen,

efter Beretning. Disse Flyndre betales godt i

Lybek, naar de komme til Markedet i Tide,

eller, rettere sagt, ved den Tid, at de polske

Kiøbmand indfinde sig paa Stedet, hvorimod

de Lagede finde der ingen Afsætning, som synes

noget sælsomt, da disse dog ere mindre Fare

underkastede end hine, i Tidens Længde. Po¬

len maae altsaa ventelig ikke være synderlig El¬

sker af salte Sagerl Naar Luudflyndrene, som

ellers ere trakte paa en Snor hiemme, igien skal

sælges til Polakkerne, da maae de ompakkes i

nette smukke Krandse, ventelig deels for Syns,

og deels for Transportens Mageligheds =Skyld.

Angaaende ellers a) Tilvirkningen eller Tilvirk¬

ningsmaaden af den første Klasse, eller de la¬

gede Flyndre, da har den, til stor Skade,

ingenR
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ingen bestemte Regler til Formaal (og var det

meget at ønske at begge Kongeriger i Almin¬

delighed ikke vare befængte med selvsamme Syg¬

dom1) Thi i) Pleie nogle af Fiskerne strax at

vaske Flyndrene med en Kost i fersk Vand,

naar de ere komne i Land, eller at rumpe dem,

som det kaldes paa Stedet af nogle, hvilket be¬

tyder det samme som at ruppe og uden Tvivl

formenes rettere og derefter at salte dem ned

i et Kar eller Ballie med saa meget spansk

Salt, at 2 Potter om Vinteren medgaae til

100 Stykker af middelmaadig store Flyndre,

som f. Ex. Rødspetter og 2½ Pot om Som¬

meren. De lagede Flyndre ligge i Salt i 3

Dage, og ruppes eller viskes siden atter af i

fersk Vand, inden at de hænges op i Hiellene,

som bestaae af nogle opreiste Stolper sor hver

Fiskers Dør med Tovvanter imellem, for at

bænges radviis paa og tørres. Indretningen

er nyttig, men seer temmelig komik ud i frem¬

mede Tilskueres Øine, og allerhelst udi en Kiøb¬

sted. For gaaende og kiørende Folk ere disse

Hieller farlige nok at passere ved Aftenstider,

da der aldrig kan findes bedre Leilighed til i

en Hast at blive ophøiet, end som paa slige

Steder. Naar Regn eller Dug befrygtes

passe
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passe Fiskerfolkene temmelig godt paa, at faae

Flyndrene i Huus, og skeer det i en dertil ind¬

rettet Kurv. Alle Flyndre hænges op ved Rum¬

pen, 2 og 2 ad gangen. Det forstaaer sig,

at Nødvendigheden udfordrer, at Flyndre blive

rensede, ligesom al anden Salt= og Ferskvands¬

sisk, og Taalknene som Fiskefluen meest sø¬

ger efter for at bygge Rede i, blive afsnittede,

hvorved jeg med al Billighed bør giøre den An¬

merkning, at det er en stor Fornøielse at see,

hvor hurtig Fruentimmerne forrette dette Ar¬

beide (Mandfolkene kommer det ikke ved) og

med Kniven i en Hast stikke et Hul igiennem

Rumpen, rense kappe den yderste Deel af Ho¬

vedet af, skiere 2 til 3 Ridser i begge Sider

af Kroppen, paa tværs og langs, og med det

samme kaste Flyndrene hen i Saltkarret. Af

Isingerne skieres det hele Hoved. Dette bør

og erindres i Henseende til den ny Handels

Smag, at de Flyndre som ikke gives flere,

end tvende Ridser at forstaae, een paa hver

Side langs med Ryggen, finde flere Lystha¬

vende og betales 8 Sk. dyrere pr. Hundrede,

end hine med de mange Ridser. 2) Skylle

nogle hverken Flyndrene i fersk Vand naar de

komme op af Havet, eller naar de tages op af

N 2 Sale
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Saltet; thi Fiskerne sige, at de derved tabe

deres Saltdom, hvorved forstaaes den dem

medfødte Salthed, som synes rimeligt, og alt¬

saa langt nyttigere, at bruge Havvand til Af¬

skyllingen, end det ferske. 3) Lade andre sig

nøie med ⅕ Pot af spansk Salt til at isalte

1 K. Flyndre med, enten saa de ere smaa eller

store, og naar de have lagt een Nat over i

Salt og Lage hænge dem først op paa Speed,

det er, smaa Træpinde, og siden ud i Hiellene;

men ikke saa tæt paa hinanden som de vare

paa Pindene. 4) Holde somme for, at 100

af middelmaadig store Flyndre ere rigelig sal¬

tede enten saa det er koldt eller varmt i Vei¬

ret, naar derpaa anvendes en Pot Salt, og

tillige, at de ikke ligge længer i Salt i første

Tilfælde, end 2 Dage, og høit 6 i det sidste,

af den Aarsag, at blive de længere liggende

om Sommerdage, da blive Flyndrene reist og

kasede, og ligge de længere om Vinteren, end

som før er meldt, da bekomme de deraf en bit¬

ter Smag, og da kaldes slige Flyndre paa Ste¬

det, at være bomsaltede. Af alt dette kan

man da tydelig merke, at Flyndresalteriet staaer

paa meget uvisse og svage Fødder, og at deraf

umnelig andet kan flyde med Tiden, end som

denne
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denhe endog ikke saa ubetydelige Handelgreens

Svækkelse, om ikke total Undergang; thi lader

en Lysthaver sig en eller to gange binde noget

paa Ermet, saa tager han sig visselig vare for,

at blive oftere beskuffet. Vel er sandt, at Salt

er dyrt paa sine Tider, som f. Ex. 1781 —

82, da Skieppen paa Stedet kostede 54 Sk.

og derhos vanskeligt at bekomme, men alt dette

burde ikke sige noget; thi er Saltet dyrt, stiger

og Flyndreprisen gemeenlig forholdsmæssig der¬

efter; thi ovenmeldte Aar galt 100 Flyndre

4 Mark, som tilførn, efter troværdige Mænds

Beretning, er blevet solgt for 24 Sk., og rine

gere, naar Fiskeriet lykkedes vel. At Saltets

Indkiøb altsaa, formedelst at de fattige Fiskere

altid krympe sig ved det første Udlæg, er en

Hovedaarsag til Flyndrenes mislige Brhand¬

ling, ligesom ubestemte Regler, hvor meget Salt

efter Omstændighederne, Aarets Tider og Flyn¬

drenes Størrelse bør anvendes derpaa, det er

noget som ikke kan kaldes i Tvivl, men den

første Hindring vilde magelig blive ryddet af¬

veien, naar der bestandig var paa Stedet end¬

og et maadeligt Oplag af Salt, ansat til de

meest taalelige Priser, ligesom den anden, ved

at igientage Prøver med saavel Flyndre= som

altR 3
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alt andet Fiskesalterie, under adskillige Om¬

stændigheder for at man derefter tilsidst kunde

med Vished bestemme det forbrugende Salts

Mængde i Forhold til de raa Fiskevares Vægt,

hvilken useilbarlig vil blive den sikkerste Rette¬

snor i saa Fald. Men skulde endelig Saltet

udtages efter Flyndrenes Antal, da kan jeg

med Vished sige at det Salt, som dertil sæd¬

vanlig bruges paa Stedet er for lidet; thi i

Aaret 1781 midt i Junii Maaned lod jeg ned¬

salte 60 Stykker middelmaadig store Flyndre,

eller et halvt Hundrede, efter Indbyggernes

Regnemaade, og kom derpaa 1½ Pot Salt,

som er mere, end almindelig dertil forbruges,

og befandtes dog Flyndrene ikke at have faaet

for meget, uagtet at de havde lagt i Salt i

3 Nætter og Dage. 4) Erindres, at ihvorvel

cIndbyggerne som oftest ikke, uden at Nødven¬

dighed og indfaldende Regnveir udfordrer det,

tørre deres Flyndre over Kakkelovnen eller om¬

kring Ildstederne hvilket foraarsager en ufor¬

dragelig Stank i Husene, saa følger dog af For¬

nødenhed, at slige huustørrede Flyndre deels

maae tabe den naturlige Smag ved Røgen, og

deels deres udvortes sædvanlige smukke Anseelse,

og altsaa tillige Kredit i Handel, hvilket, saa¬

vidt
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vidt mueligt, burde forebygges, allerhelst naar

Varene skal føres udenrigs. Gid alle Kiøb¬

mænd i saa Fald vilde ret betænke Endenk

5) Svækkes Flyndrehandelen, som er dette

Steds Hovednæring, alt for meget ved urigtige

Indpakninger, og Afladernes urigtige Angivel¬

ser i Bundterne eller Knipperne, enten saa det

skeer ved at putte de usle smaa Flyndre ind

imellem de store, og dog sælge dem under selv¬

samme Vilkaar og til samme Priser, som de

alle vare store, da det ikke alletider er Kiøbe¬

rens Leilighed at opknippe ethvert Bundt, som

sælges, men maae tage disse Vare bona tide,

eller og ved at angive Tallet urigtig, hvorover

underhaanden ofte bliver klaget, og som de Sæl¬

gende selv undertiden finde for godt at roese sig

af, ligesom det var en Heltegierning, at bedrage

sin Næste, og spilde Varenes offentlige Kredit

i Handel og Vandel; men denne endda ikke

saa ubetydelige Feil vilde magelig kunde afvær¬

ges ved den omsorgfuldeste og mildeste Regie¬

rings Foranstaltning, der ikkun bestod i den al¬

lernaadigste Befaling, at Flyndre ligesom alle

andre Fiskevare skulde bestemmes ved Vægt i

Kiøb og Salg, og ingenlunde beroe paa løse

Angivelser i Henseende til Tal, som tilforn, alt

underN 4
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under vilkaarlig Mulkt til Angiveren, om an¬

derledes befandtes og da kunde hverken Con¬

sumptions=Væsenet eller Kiøbmandsstanden blive

saa let fixeret, som ellers. 6) Holder man for

i Almindelighed, at Rødspetter og Isinger ere

de bedste til at salte, men Skrubber meest lækre

til at koge ferske. Tidlig om Foraaret behøve

Flyndre paa Stedet mindre Salt, end som om

Efterhøsten, formedelst at de da jævnlig falde

federe. I øvrigt er Omgangsmaaden med at

salte Skrubber, som med at salte andre Flyn¬

dre, undtagen at til hvert 100 Skrubber for¬

bruges, efter Fiskernes Beretning, 2 Potter

spansk Salt om Vinteren og 3 om Sommeren,

hvilket upaatvivlelig er alt for lidet. De Flyn¬

dre, som fanges ved den nordlige Side af Val¬

len og ved Rifet, ere gemeenlig større og federe,

end de, der fanges ved den modsatte Side.

b) Komme, næst efter de lagede Flyndre, Luud¬

flyndrene i Betragtning. Vel er sandt, at

baade Rødspetter, Isinger og Skrubber under¬

tiden ogsaa anvendes til Luudflyndre=Virkning;

men i Almindelighed udvælger man dog helst

Skrubber dertil, og det fornemmelig dem, der

fanges fra Kyndelmisse til henimod St. Hans¬

dag; thi i den Tid staae de mindst Fare for

at
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at angribes af Orme. Luudflyndrene blive hver¬

ken ruppede eller saltede, men allene rensede,

det halve Hoved paa langs afskaaret, og Flyn¬

drene derefter ophængte i Hiellene, for at tør¬

res; altsaa er denne Sort langt mindre kostbar

i Tilvirkningen, end de lagede Flyndre, og dog

meer fordeelagtig for Landet, naar den ikkun

fandt overflødig Afsætning udenrigs, hvilken

endda i Lybek begynder at hælde, efter de Hand¬

lendes Beretning. Om Schagens Fiskehandel

med Sverrig o. s. v. vil blive anrørt noget paa

et andet Sted. Ellers falder om Sommeren

temmelig vanskeligt, formedelst Varmens og Ind¬

sekters Skyld, at faae Fiskevarene vel behand¬

lede paa Stedet, allerhelst naar Saltet utidig

spares og er det deraf det kommer, at Skrui¬

terne eller Skrubberne især tidt blive til Rov

for Orme og Madiker og maae følgelig kastes

ud paa Gaderne, som foraarsager en hæslig

Stank paa sine Tider. Oppe ved Vesterhavet

berettes at Luudflyndrene blive gravne ned i

Sand i nogle Dage, førend de hænges op til

at tørres, hvorester de siges at blive mørere

Fisken end som ellers. Ved Indpakningen

iagttages, at alle Hovederne vende til een Side,

og den hviide Side udad, men naar de komme

tilN 5
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til Lybek, lægges de om igien og pakkes i cir¬

kelrunde Knipper i Form af grønne Krandse,

som i Forveien er meldet. e) Vedkommende

Lange=, Torsk= og Kulle=Tilvirkningen, naar

nemlia, at disse Sorter ere bestemte til Stok¬

fisk da flækkes de vel, som sædvanlig, med en

Kniv paa Bugsiden. Rygbenet udtages under¬

tiden i, og undertiden 3 Leed agten for Gad¬

boret, men Hovedet bliver siddende ved Krop¬

pen adskilt eller opskaaret langs efter indtil

Snabelen, Taalknene undtagen, der gemeenlig

kastes bort. Derefter sprænges Fisken underti¬

den med lidet Salt, men undertiden ikke, og

hænges op ved Rumpen i Hiellene, da den der

tager mindre Skade, end som ellers ved Sand¬

flugten, og ingen anden begoem Plads eller

Møl, ellers er til at lægge den paa. Fisken fal¬

der saare maver overalt, og kan følgelig hastig

tørres, seer og tør temmelig godt ud, og er

giennemsigtig, saa at derpaa er intet at udsætte,

men indtil dog alligevel, og inden at den bli¬

ver skilt ved dens Hoved og det strax imedens

at den endnu er sersk er neppe at vente, at

den kan vinde nogen Anseelse i Handel, eller

kunde sættes i Ligning med nogen anden god

nordisk Gadning, ja ikke engang veiet afsættes;

thi
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thi en Kiøbmand finder sig nok ikke ret vel ved,

at lade sig tilveie til samme Priis Hovedet som

Kroppen, og naar slig en Fisk desuden skal stu¬

ves i Lasten, falder Stuvningen heel besværlig,

om ikke i Qvantitæter især, ganske umuelig.

De tilbragte Torskehoveder fra Finmarken f. Ex.

sælges for sig selv, og det bør saa være. Ved

Klipfiskvirkningen begaaes ellers endnu langt

større Feil end som ved Stok= eller Tørfisk¬

virkningen efter hvilken første nogle faa nylig

ere begyndt at lægge sig. Jeg vil da først be¬

skrive Behandlingsmaaden, og dernæst anmerke

Feilene. Til Klipsisk virkes ikkun Torsk og

Langer men ikke Rokker. Noget for Juul og

hen imod Pindsedag gaaer Klipfiskvirkningen

for sig, men ikke længere. Den Fisk som

fanges for og efter Juul, bliver liggende i Salt,

enten saa Fisken er stor eller liden, indtil om

Foraaret, og stille nogle sin Sag saaledes an,

at til hver Fisk overhoved forbruges i Pot

spansk Salt, men andre lade sig nøie med ⅔

Pot til hver Fisk eller og lade det forbrugende

Salt komme an paa Slump. Om Foraaret

tages Fisken op af Saltkarrene, og hverken ki¬

les eller plukkes, men lægges under Persen,

som bestaaer af nogle smaa Bræder, og saa at

sige,
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sige en Haandfuld Baglaststene, naar de ere

at bekomme, eller, i Mangel deraf, noget an¬

det Skramlerie som sættes ovenpaa Fiskestakken.

Under Tørkningen, som skeer ved at hænge Fi¬

sken op paa Søm langs med Huusvæggene,

eller op i Hiellene bedækkes den aldrig med

Haardækkener eller Matter om Natten, og me¬

get mindre i Lasten, hvilket foraarsager, at Sal¬

tet nedvendig maae opløses af Luften i Utide

og Fisken følgelig blive slattet. I Henseende

til Feilene anmerkes, 1) at der tabes ved at

Rokker ikke virkes til Kliprokker da dog disse

ere dertil tienlige, ligesom Kuller paa sin Maade,

hvis disse bleve fangede i nogen Mængde, end¬

skiønt Rokkernes Udsalgspriser ikke veie op imod

dem, der kan erholdes for Kliptorsk eller Klip¬

kablieau. 2) Kan det vel gaae an, at Fisken

bliver liggende i Salt den hele Vinter men

jo mindre Frost den faaer i Saltet, jo gavn¬

ligere er det siden for Virkningen. 3) Holder

jeg for at ⅕ Pot Salt til hver Fisk overho¬

vedet er for lidet, og ligesaa i Pot, dersom

Fisken er feed og stor. Naar Klipfisk altsaa

neppe kan oversaltes, giør man vel under des¬

lige Tilfælde ikke at spare paa Saltet, men be¬

standig lade Fisken være skiult i Lage, hvilkes

siden
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siden betales i Vægten, og Fiskens Standhaf¬

tighed til Udsalg. 4) Er det en afgiort Sag,

at al Klipfisk bør kiiles. At kiile, bestaaer

i, at skiere den Deel af Nakken bort, eller

Snippe som gemeenlig pleier at hænge ved

Kroppen, naar Hovedet skilles fra Bugen. Kii¬

lingen gaaer for sig først, naar Fisken er halv

tør, og tiener deels til at giøre den anseeligere,

end som før i Handelsmandens Øine, og deels

til at forebygge den Kasenhed eller bittre Syr¬

lighed, som alle Tider først yttrer sig paa dette

Sted og derpaa angriber Fiskens øvrige Dele,

hvortil endnu kommer, at baade Klipfiskvirke¬

ren og Kiøbmanden vinde ved Kiilingen, og det

Fiskevirkeren, fordi at han faaer langt bedre

betalt Klipnakkerne eller de afskaarne Snip¬

per, end som Klipfisken selv, og Kiøbmanden,

fordi at Fisken just ved Kiilingen giøres han¬

delsmæssig og anseelig, og altsaa beriger Pun¬

gen med nogle Rigsdaler Procento meer end

ellers. §) Bliver al den Klipfisk uanseelig,

mørkladen og knortret, om ikke just alle Tider

suur, som savner behørig Persning, og den er

visselig ikke ringe allerhelst naar det gaaer løs

paa Terraneus Sadning; men at afpasse paa

dette Sted det Ord behørig, og dets udfor¬

drende
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drende Bemerkelse er just ikke saa lige en Sag,

endskiønt jeg ikke venter, at blive beskyldt for

nogen Hovedfeil, om jeg sætter, at til en be¬

hørig Persning af dansk Klipfisk=Gadning

ndfordres 1 Pø: Steen eller anden Ligevægt,

imod 2 Kp. Fisk i det allerringeste, og Np: imod

Ep: naar man har med Terraneufs=Gadning

at giøre. Om Tildækningen er mældet tilforn,

og dens Nødvendighed baade til Lands og

Vands (1). 6) Plukkes Klipsisken ikke op paa

Schagen, og det er Feil: thi den sorte Hinde,

som omgiver Fiskens Bug, item de Ureenlig¬

heder som sidde omkring Gadboret og Blod¬

revlene ved Ryggen, giøre Fisken suur, mørk

og uanseelig, om de blive siddende, hvilket alt

sætter Handelspriserne meer end som man skulde

tænke, til agters, især naar Varene skal debi¬

teres

(1) Formodentlig har ellers den brave Mand, Hr.

Justitsraad Pontoppidan, lagt Merke til dette,

som en Sag, der er af stor Betydenhed i Hen¬

seende til de Danske Fiskeriers Forfremmelse der

bør være bygget paa faste Regler og igientagen

Erfarenhed, men ikke løse Indbildinger, da denne

Næring er alt for betydelig til, at den skal ane

sees med ligegyldige Øine, som dog i mange Hen¬

seender kan beviisliggiøres, ae være skeet.
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teres udenrigs. Den Danske Fiskehandel, som

udgiør endeel af begge Rigers Næringer for¬

tiener visselig Opmerksomhed inden den kan op¬

naae den Høide, som den børI Overalt maae

man ellers ikke undre sig over, endskiønt at denne

ny og dog derhos meget fordeelagtige Nærings¬

green endnu er i sin første Fødsel saavel paa

Schagen, som ventelig paa andre Steder i Ben¬

syssel, ja muelig i hele Nørre=Jylland; thi deels

mangler Vedkommende den fornødne Øvelse efter

mine Tanker i saa Fald, og decls holde nogle

det ikke for tienligt, at slige Vare forædles eller

udføres af Provindsen, foregivende, at al an¬

den Fremavl derved kommer til at stige i Pri¬

sen, ligesom Landet at savne fornøden Under¬

støttelse af Saltvandøsiskerie og var det i den

Anledning at en vis Mand Aaret 1781 blev

indkaldet for en vis Ret, fordi at han ved

Stranden havde tilkiøbt sig en Slump Fisk, og

virket den til Klipfisk. Dommen faldt, og den

Sigtede blev tilfunden at betale Landprangs¬
Bøder, og miste Fisken for intet, samt at er¬

statte Processens Omkostninger. Men det høie

Cancellie=Collegium, for hvilket Sagen blev

andraget, i Anledning af den Sigtedes Ufor¬

muenhed m. v., indsaae iydelig, hvor høist

far¬
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farlige Følger slig en Kiendelse vilde have i Lan¬

dets Handel og Fiskevarenes Forædling, og alt¬

saa erklærede Gierningsmanden uskyldig, hvilket

billig bør tiene Landets Børn til et levende

Erempel og en stor Opmuntring, og fornemme¬

lig dem, der boe ved Strandkanten, efterdi disse

have bedst Leilighed til at udvide oftberørte

Næringsgreen med en ikkr ringe Fordeel. d) Be¬

træffende Rokkernes Tilvirkningsmaade, da skie¬

res, efterat Indvoldene og Leveren er udtagen,

4 til § dybe Ridser i Bladene paa tværs og

langs, for at de desto hastigere kan tørres, men

Hoved, Ryg og Hale blive siddende. Ved de

givne Indsnit krympe de sig sammen og see ud,

som de vare rullede, hvilket, efter Beretning,

skal befordre deres Afsætning paa Markederne,

og sandsynlig derhos er nyttigt for Tørkningen.

Paa den smaa Rokkefisk anvende Indbyggerne

i Schagen sielden noget Salt men derimod

binde Fiskerne i Almindelighed dem paa en

Snoer, og kaste udi Havet ved Strandkanten,

hvor Rokkerne blive liggende i nogen Tid, for

at trække Saltdommen eller Havsaltet til sig,

og derefter ophænges til Tørkning. Det er for¬

udsat, at Havbunden bestaaer af fiint Sand,

som idelig oprøres af Bølgerne, og altsaa føl¬

ger
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ger af Fornødenhed, at Rokkerne dermed maae

blive befængte i mindre eller større Grad, og føl¬

gelig er denne Maade, at salte paa, ingenlunde

saa sikker eller handelsmæssig, som den burde

være, ligesom det og er farligt for dem, der

skal føre Rokkerne fra et Sted til andet, at

Halerne med de skarpe Pigge paa blive siddende

ved Kroppen, ikke at melde om, at Fisken saa¬

ledes tilberedt, aldrig vil komme til, under Vægt,

at gaae omkring i Handel. Hoved, Ryg og

Hale bør derfor fraskilles og sælges for sig selv,

eller spises hiemme for ikke at spilde Afsatsen.

Tabes først Varenes Kredit i Handel, da er

alting tabt. Den skiødesløse Omgangsmaade

med endeel af de prægtigste Danske Produkter,

troer jeg, at kan bekræfte denne Sandhed, og

hvorpaa jeg kunde anføre de betydeligste Exem¬

pler, om jeg torde eller vilde. Det, der er

tabt, er tabt, men man bør ikke tabe paa denne

Maade. Den utidige Vindesyge ophidser Folk

uden foregaaende Overlæg, at giøre sig selv

Skade, som møder i Tiden, naar Varene ikke

due, især paa fremmede Markeder. e) Bliver

den Havaal, som fanges, enten nedsaltet i Træer,

eller og udsørt røget. Af denne Fisk falder siel¬

den nogen betydelig Mængde ved Schagen, og

alt¬O
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altsaa kan Aalen der, som et virkende eller op¬

reisende Handelsmiddel, ikke komme i nogen Be¬

tragtning, men saa meget er dog vist, at det lidet, som

deraf røges i Byen, maae røges ved Torv, i Man¬

gel af anden Brændsel, hvoraf Aalen ofte faaer

Afsmag. *) Er det roesværdigt, at Indbyg¬

gerne paa Schagen ikke, som jeg dog ellers

ofte er bleven vaer i andre Fiskeleier, kaste Rit¬

terne, eller, som de paa anden Jydsk kaldes,

Terbenerne bort, men hænge dem, efterat

Kievebenene, Indvoldene, og de Dele, som til¬

dække de sidste, ere fraskilte op til Tørkning, og

deels anvende dem i Huusholdningen, og deels

afsætte dem i Provindsen, som endda ikke gi¬

ver liden Fordeel, efterdi at deraf fanges en

temmelig Mængde paa Schagen, men i Kiø¬

benhavn finder denne Fiskesort ingen Afsats.

g) Hvidlinger og Fiesinger tørres, ophængte

paa Stager, de første med Hoved og Hale, men

de sidste uden Hoved og slakte ved Rygbenet,

siddende i, ved den ene Side, samt Piggerne

afskrabede, da disse, imedens at Fisken er le¬

vende og ventelig ligeledes efterat den er død,

holdes for at foraarsage giftige Sting, og sæl¬

ges saaledes, enten trakt ved Bugen og Ha¬

len paa=en Snoer, eller indpakket i Fostager,

saavel i Kiøbenhavn, som paa andre Steder
inden¬
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indenrigs. h) Skulde man neppe kunde ind¬

bilde sig andet, end at ved og omkring Scha¬

gen paa begge Sider faldt en Overflødighed af

de saa kaldte Helleflyndre men Erfarenhed vi¬

ser, især i de senere Tider, at dette ikke for¬

holder sig saaledes, og kan jeg ingen anden

Aarsag udlede dertil, end at Fiskerne ikke drage

saa langt ud, som Helleflyndrefiskeriet udfor¬

drer, eller og at Flyndrelegen maae have ta¬

get en Slags Forandring; thi man veed jo me¬

get vel, at dybt Vand og leeret Grund er be¬

rørte Saltvandsskabningers egentlige Tilholds¬

sted, endskiønt de og undertiden findes paa lave

Vande, men sielden nær ved stenet Grund. Vel

slumpe Fiskerne til en =eller anden gana, naar

Vinden har blæst nordlig, og Linerne sættes

paa 36 til 40 Favne dybt Vand, at fange

med Torskebakker paa den nordlige Side nogle

faa Stykker om Aaret, og er det ved den Lei¬

lighed at Indbyggerne i Byen deraf lave Rav¬

rikkel, omtrent paa norsk Maade endskiønt kun

til egen Mundsmag og Huusbrug i kort Tid,

men fordum skal dette Fiskerie have været lange

meer fordeelagtigt, fornemmelig ved Høien, hvor

dette Fiskerie lykkedes bedst fra Juul til Kyne

delmisse, efter Beretning, og som har Rime¬

lighed, i Følge Fiskestimenes sædvanlige Udvan¬

drings¬O 2
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drings=Tid. i) Steenbidere koges ferske,

saasnart de komme op af Vandet, og speges

undertiden opflækkede i Ryggen, som er feil, da

den fine Olie derved uformerkt og alt for hastig

uddamper Spegningen til Hinder. k) Den

saa kaldte Havkat eller Havugle ligeledes;

men ingen af disse sidste Sorter falde i nogen

betydelig Mængde paa dette Sted, og ikke en¬

gang kan jeg sige, hvorledes Havtorsken sma¬

ger, endskiønt den berømmes af andre. 1) Om¬

gaaes Folk med Makreel som med Stok= eller

Tørfisk, det er at forstaae, at den enten bliver

indsprængt med noget lidet spansk Salt, og saa¬

ledes ophængt, flækket, for at tørres eller og

uden at der kommer noget Salt paa, da den

bliver ligesom speget, og afsættes under begge

Slags Omstændigheder i og uden Provindsen

meget fordeelagtig. m) Haae= eller Haisisk

skal være temmelig begierlig paa Markederne,

virket paa samme Maade, som Makreel, eller

speget især ved Soel og Vind uden nogen Til¬

sætning af Salt, men Skindet kiøbes af Sned¬

kere og andre Haandværksfolk, som lægge Vind

paa at polere Metaller m. v. Jeg overlader

Lægerne at bedømme hvor sundt det spegede

Haaekiød maae være, især for svage eller svæk¬

kede
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kede Maver, men holder derimod for, at Haae¬

skind at forstaae af de smaa Haaer kunde

være ligesaa tienligt til at berede en Slags

Sort Chagrin af, som Kiødet er til Føde, eller

i det mindste at være Umagen værd at sætte

Prøver paa. Herr C. G.Ludovici i hans

Kaufmans=Lexikon S. 1457 beretter, at den

2Chagrin, som føres fra Tauris i Persien, Con¬

Vstantinopel, Algier, Tripolis og Pølen, og som

Ver saa overmaade kostbar for Forbrugerne der¬

vaf i den nordlige Deel af Europa, bliver til¬

2 beredet af Muuleslers og Hestehuder paa sam¬

Dme Maade, som andre Huder, undtagen at,

Vimedens de endn ere bløde, da strøes paa dem,

9der ere bestemte til Chagrin, endeel smaa og

Dsine Sennepskorn, lægges siden i Perse i lang

vTid hænges derpaa ud i Luften, tørres og en¬

*delig garves med sædvanlig Garverbark, som

vandet Læder, inden at det farves.Naar

2 Sennepskornene ikke have giort overalt lige

7dybe Huller eller Indtryk i Huderne, da an¬

vsees det for en Hovedfeil, og Chagrinen be¬

Nkommer i saa Fald Navn af Spiegel eller

Miroirs. Den polske Chagrin falder haard

Vtør og modtager følgelig ikke vel Farvningen,
7

som de andre Sorter. Bagdelen af Hudene
7skalO 3
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9 skal være den beqvemmeste Sort til slig en

7Beredning. I øvrigt synes det noget sæl¬

somt iblandt andet, at ihvorvel i de Danske Ri¬

ger baade findes Hestehuder Garverbark og

Sennepskorn i Overflødighed saa forskrives dog

ligesuldt Chagrin udenrigs fra, der neppe staaer

til at løse ind med Penge naar den først er

bleven indbragt og ført i Arbeide udi Riget.

I Anledning ellers af de fine Indtryk og Lig¬

nelser, som Haaeskindet afskrabet har med Cha¬

grin, har jeg faldt paa de Tanker, at det kunde

lade sig berede til Chagrin, uden Hielp af Ind¬

persning ved Sennepskorn eller Frøe, hvilket

staaer til at prøve. Men for at komme igien

til det foresatte Maal, da er det n) Saare rart

nuomstunder at Sild blive fangede, vindtørrede,

røgede eller nedsaltede paa Schagen, uagtet at

bele Skarer af den ofte sees at løbe forbi, som

f. Ex. Ao. 1785 den 7de og 8de Maji, item

den 16de, 17de og 22de i samme Maaned, da

hele Læs bleve igien udkastede til Rov for Ha¬

vet (m), som af Brislinger eller de saa kaldte

Aader,

(m) Paa Landet fik nogle Bønder Tidender om

denne Sildefangst, og kiøbte nogle Læs, ligesom

en udenrigs født Kone hittede paa, at tilforhandle

sig
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Aader, og det i sidste Tilfælde lige paa tøre

Land hvilket iblandt andet hændte sig i Julii

og Augusti Maaneder Ao. 1781, da langs ved

begge Kyster laae en stor Mængde Aader an¬

stødt, som ingen skiøttede om at opsamle, og me¬

get mindre sylte eller nedsalte, efterdi at Mæng¬

den var og er af den Formening, at saadant

Pilleværk ikke lønner Umagen. Et tydeligt

Beviis paa dette Steds Strandbeboeres ind¬

skrænkede Begreb om Næringsvæsenetl Engel¬

land, Holland, Frankerig og Naboeriget Sver¬

rig glæder sig over denne Tænkemaade, og bør

giøre det. Dog maae jeg herved anmerke, at

en vis Huusholderske paa Landet, der boede

nær ved Strandkanten, ikke havde de samme

Tanker eller Fordomme om denne Næringsgreen

som andre, thi den tilkiøbte sig eller lod samle

den smaa Sild eller Aader, som ikke strax blev

Havet til Rov igien, nedsyltede den i smaa

Dunker, og brugte Silden til Foræring, efter

O 4 føl¬

sig nogle Sild, lagde ned f. Ex. 10 Stkr. i en

Randers=Pot, eller Leerpot med Laurbærblade,

lidet Peber og Eddike, og derpaa kogte dem i

Bagerovnen, og kaldte Konen denne angenemme

Ret: indkogt Sild. Resten fik noget Salt til¬

lige og forblev indtil videre.
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følgende Forskrivt nedlagt og behandlet. For¬

skrivt1 “Tag Silden saasnart den er kommen

vaf Havet, læg den strax i Lage, og lad den

*staae derudi i 24 Timer. Derefter oplægges

v Silden paa et Siefad eller udi en Hum¬

Vmelsie, for at faae Blodlagen fraskilt, og siden

Vnedlægges den i Dunker af samme Størrelse

Vsom Christiania, og dette med følgende Sor¬

Vter nemlig ⅕ Pot Lyneborger Salt, † k spansk

* Humle ¼ k stødte Nelliker, og ⅓ E. Laurbær¬

Ablade.“ Men efter mine Tanker er denne

Komposition noget vel. kostbar, og derhos saa

stærk, at den synes at kunne betage Silden dens

angemme medfødte Smag, hvilket ikke bør have

Sted. Ellers findes ingen Redskaber paa Scha¬

gen, hvorved Sildefiskeriet kan blive befordret,

undtagen det saa kaldte Dybsvaad, hvorom til¬

forn er meldet, og meget mindre Østerssang¬

sten, da Schagen savner baade de dertil

brugbare Skraber og tienlige Seil og Baade,

som Aalbekkerne ere vel forsynede med. o) Vir¬

kes Graasei paa samme Maade som Stoksisk,

naar deraf fanges noget med Torskebakker eller

paa Vaadstrand, hvilket dog sielden indtræffer,

og har jeg ei kundet sporet andet, end at saa¬

vel Mislingelse af Makreelfangsten, undtagen

naar
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naar man slumper til at fange den med Dybs¬

vaad, som Graaseisiskeriet ved Schagen paa de

Tider, som de talrige Stimer indfinde sig af

begge Slags Fisk, jo foraarsages deraf, at Fi¬

skerne ikke veed den brugelige norske Maade, at

fange berørte Fiskearter paa, og allermindst

Graaseien, der er overmaade kræsen og skye,

og altsaa udfordrer en egen Omgangsmaade, in¬

den den lader sig fange enten med Vand eller

paa Kroge. Desuden ere Schagens Baade

alt for tunge, og Seiladsen heel ubeqvem til at

krydse med i saa Tilfælde, naar deraf skulde

høstes nogen betydelig Nytte, men ikke desto

mindre kunde Fiskerne dog af og til seile udi

Renden, for at forsøge Lykken, hvilket dog ikke

skeer, undtagen nogle faa enkelte gange om Aaret,

og saa at sige til Tidsfordriv, eller naar En

eller anden er forlegen for en Ræt Fisk, og an¬

dre Fiskearter ikke vanke under Vallen.Ae

ellers Graaseistimene have sin Gang forbi Scha¬

gen, det kan iblandt andet bevises af den store

Graascifangst med Vaad, som indfaldt baade

ved Rifet øg Byen Sommeren Ao. 1785, da

Graaseien nær havde kuldkastet Baadene og

giort Folk Skade tillige. Og endelig p) Kan

med Sandhed til Slutning meldes, at Indbyg¬

gerneO5
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gerne paa Schagen aldeles ikke kiere sigefter Sprin¬

gere eller Marsviin=Fangsten, uagtet dertil dog

ofte kunde gives meget god Anledning i Scha¬

gens, Aalbeks og Jerups Bugter, hvor disse

Havdyr tidt indfinde sig, og som jeg kan be¬

vidne f. Ex. at være skeet den tode, 11te og

12te September Ao. 1781, ligesom den i3de

og 15de Maji 1782, item i Jannarii og Fe¬

bruarii Maaneder Aar 1785, da nogle af disse

Dyr bleve baade ved Schagen og Aalbek ind¬

viklede i Isen, og hvoraf man kunde have saaet

flere saarede og dræbte ved Schagen, end som

skede, dersom Fiskerne ikke havde giort alt for

stor Allarm ved Stranden, eller løbet for ha¬

stig paa Byttet, som uvidende om, at Naturen

har begavet disse Dyr med en overmaade fiin

Hørelse, ligesom Hvalfiskeslægten, og hvoraf det

kom i samme Tid, at 2 svære Fiske, som havde

stødt paa Grund, indviklede i Isen og opbragte

ved det anraabte Glædeskrig, brugte Mag¬

ten inden at man kunde faae dem saarede, slog

Isen i Stykker og gik sin Vei. Lente feli¬

cius iturl Aalbekkerne siges ellers at have prø¬

vet med Fordeel engang at sætte Garn for Mar¬

sviin Aar 1785, men hvorledes dette Garn er

indrettet, veed jeg ikke. Min Formand i Em¬

bedet,
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bedet, Herr Tolder Guldberg, formodentlig som

den, der paa andre Steder havde seet paa Mar¬

sviin=Fangsten, eller og hørt noget talt derom,

skal, efter Beretning, firax ved hans Ankomst

til Stedet have havt i Sinde at anskaffe sig

fornødne Redskaber til Marsviin=Fangstens

Drivt, men da de nyttigste Forsæt som ofte

trykkes ved Uformuenhed, af vrange Fordom¬

me eller andre Aarsager, der qvæle den danske

Næringsstands Opkomst under Fødselen, uagtet

al den Flid visse Folk af høi og lav Stand

anvende paa at see Fædrenelandet beriget ved

dets egne af Gud og Naturen i Overflødighed

nedlagde rare Sager, som aldrig staaer til at

nægte, saa gik det og med dette indtil at vel¬

bemeldte Tolder, kort inden hans Afreise til Ribe

var bleven bestemt, fik indkiøbt nogle Fornøden¬

heder til dette Brug, og havde bestilt en kyn¬

dig Mand til at bestyre Fangsten, da dette For¬

sæt ved hans Bortreise faldt omkuld og havde

Ende. Jeg skulde vel have paataget mig, i

Følge patriotisk Pligt, at fuldføre det Anlæg,

som min Formand med god Grund havde tænkk

saa vel om, at kunde tiene til hans Medborge¬

res Nytte men hie Rhodus, hie faltal Villie

og ingen Formuel En underlig sammensat Ma¬

skine



—220 —

skinel Ingen vilde støde till S. T. Hr. Con¬

ferensraad J. Erichsen har ellers i det islandske

Sprog og iblandt Rita beß Islenska Lærd¬

omslista Felags, eller i det Islandske Litte¬

raturselskabs Skrivter Aar 1781 udgivet en

meget smuk Afhandling vedkommende Marsviin¬

fangsten i Middelfart, paa Færøerne og i Sønd¬

mør, hvorudi findes adskillige særdeles nyttige

Efterretninger, som velbemeldte Herre med Flid

har faaet indsamlet, endskiønt de fleste ikke vi¬

des i det Danske Sprog at være bekiendtgiorte

ved Trykken. Og da seg er overbeviist om, at

denne patriotiske Forfatter ikke misunder det

Danske Publikum, at høste tillige Frugten af

dette hans Arbeide, saa meddeles herved den

Danske Læser det Vigtigste af Afhandlingens

Indhold betræffende den brugelige Maade at

fange Marsviin paa ved Middelfart, som er den sik¬

kerste, endskiønt derhos meer kostbar, end hine paa

Færøerne ogi Søndmør: “H. 2. Udi Byen Middel¬

Vfart i Fyhn er et ordentligt Selskab, som driver

 Marsviinfangsten og Aar 1593 bestod af 36 Med¬

Vlemmer, Formændene iberegnede, men nu er det,

*foruden Formanden, som er Stedets Byfoged,

930 Mand stærk og desuden en Oldermand,

*som aarlig bliver udvalgt. Medlemmerne skal

7 be¬
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vbestaae af seebevante Folk og øvede ved Fiske¬

Vrie og naar det hænder sig, at enten nogen

7ved Døden afgaaer, eller har Lyst til at for¬

Vlade Selskabet, eller og ikke formaaer, for Al¬

Vderøms eller Svagheds Skyld, at forrette det,

Nham i saa Fald tilkommer da udvælger Sel¬

*skabet en anden i hans Sted som dertil fin¬

7des beqvem, fremfor andre en af den Fratræ¬

2 dendes Sønner eller Slægtninger hvis de

vere vante til Søen. De saaledes nyevalgte

Medlemmer tilstaaes enten et heelt eller et

2halvt Lod af Fangsten, alt i Forhold til de¬

Dres Duelighed, men de Gamle og Skrøbelige

Vbliver tilladt, at skaffe duelige Mænd i sic

v Sted hvis de ere at saae, og paa det at Sel¬

*skabet kan være desto vissere paa, ikke at mangle

* Folk, indskrives altid nogle flere end som Sel¬
2

skabet virkelig bestaaer af, og disse kaldes Re¬

Vservafolk. Naar Marsvinene fornemmes at

Nkomme ind i det lille Belt fra Østersøen, da

Nbegynder Iagten og dette skeer almindelig fra

 Mortensdag til Kyndelmisse, til hvilken Tid

7disse Dyr ere meest fede men blive siden mavre.

* Fordum holdt Marsviinjagten op Helligtrekon¬

7gers Dag. I al den ovenanførte Tid er en¬

*hver Medlem af Selskabet hver Søgnedag,
7Løver¬
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* Løverdagen, da Byttet deles, og de Dage,

Nsom enten Taage, Sneefog eller Stormveir

Vindfalder, undtagen, pligtige til at bivaane Fang¬

sten, alt under fastsatte Mulkter, efter Selska¬

7bets Vedtægter, naar ingen lovlige Hindrin¬

ger opgives. I de 3 første Uger efterat Fang¬

2sten begynder pleier den ikke at lykkes med

*det bedste, men giver derimod størst Fordeel

23 Uger for og efter Juul (n). Undertiden

7kan

(n) Ved igientagen Ersarenhed har jeg anmerket,

at Marsvinene løbe fornemmelig ind i de Is¬

landske Strandbredders Afkroge og Indviger i

Flokketal i August og September Maaneder, da

jeg ofte har seet dem der at parres med hinanden,

men i den Tid ere Dyrene meget vilde, og dog

under denne store Hidsighed lettere at faae san¬

gede, end som ellers da Avlelysten gaaer saa

vidt, at Dyrene fast blive blinde, og forglemme,

at tage sig vaere for Jægernes Overlast. Mar¬

svinene ere ellers temmelig rølige under Legetiden,

med at giøre Havet oprørt, men derimod ere de

store Hvalfiske saa urolige i den Tid, at Baa¬

dene nøie maae tage sig vare for ikke at komme

dem nærmere, end som paa 50 Favne, og dog

flygte frem og tilbage. De bugfoldede Hval¬

fiske, som gemeenlig ere af 60 og høiest 90 Alens

Længde, samt forholdsmæssig Tykkelse, at forstaae

Hun¬
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Vkan det ogsaa hænde sig, at ikke et eeneste

7Marsviin er at see en heel Uge igiennem, men
7)

lige¬

Hunnen saa lang som meldt, og Hanfisken siel¬

den over 60 Alen, men derhos meget federe, end

som Hunnen, betiene sig af adskillige Optrin og

Omsvøb, inden at den bestemte Udøvelse kan kom¬

me i Rigtighed. Disse store Dyr rende da først

omkring hinanden meget hurtig, men saa tidt som

Halene støde an paa hinanden, vanker der Hug

paa begge Sider, og disse ikke af ringe Betyden¬

hed, hvorpaa hver Fisk tager sin Vei, men søge

atter igien Samfund med hinanden inden en kort

Tid, og dette under samme Vilkaar 10 til 12

gange i Rad. Endelig stige begge op af Vandec

henved 2 Alen høit, 2, 3 til 4 gange og der¬

paa, naar Kopulationen synes beqvem, strax med

Brystfindene omspænde hinanden lodret, da For¬

plantningen gaaer for sig, og bliver da Havet

omkring opfyldt i en Hast med en stor Mængde

Skum eller Semen, som betegner den tilkommende

Frugtbarhed. (Denne Etluvies under Navn af

Hvalambur indsamles især ved Cap de Nord,

og forskrives og bruges som et berømt Brystmid¬

del. Herr Landphysikus Svendsen i Island og

andre Naturkyndige levnes i øvrigt, at undersøge

Sagen nøiere. Sperma Ceti kaldes paa visse

Steder Ambur af Ambra. men det er ikke den

Han¬Sort, som her kommer i Betragtning.)

nen
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Vligesuldt skal dog hele Mandskabet af Selska¬

bet ud hver Dag, som kaldes fuld Jagt.

“Det er og paalagt, at, i hvor faa Marsviin

Aman end bliver vaer ad gangen, saa skal disse
9 dog forfølges, ligesom de vare mange. H. 3.

* Fuldt Selskab bestaaer af 10 Baade, ogere

23 Mænd i hver hvilket overeensstemmer med

Medlemmernes Antal. Men for desto bedre

*baade

nen følger ellers Hunnen troefast efter den Tid,

da ingen Polygamie her finder Sted, og er det

vist, at ingen af Forældrene forlader den harpu¬

neerte eller saarede Unge, inden at den er død, da

de vexelviis under Sygdommen understøtte og til¬

sidst tage Ungen op, og slæbe den paa Ryggen.

Et Exempel paa en medfødt og naturlig Kierlig¬

hed hos umælende Dyr, som var at ønske, vi,

som fornuftige Skabninger, stadig vilde følgel

Naar de gamle store, uskyldige og fast de beha¬

geligste af alle Guds Skabninger ikke blive dræbte,

som dog magelig kan skee, af en utidig Begierlig¬

hed, under ovenanførte Omstændigheder, da søge

Fiskene deres Stader Aar efter andet, og er det

i den Anledning at man lader Stammen slippe

fri, for at erholde Pngelen Aar efter andet, som

synes overmaade vel passende, og at sigte til den

allerbedste Huusholding, endog iblandt Vanddy¬

rene¬ D.
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2haade at kunne faae Marsvinene i Sigte, der¬

Vnæst jaget efter dem, og endelig lagt Dyrene

Nøde skal Baadene deles i 3 Klasser hvoraf

*den første kaldes Udhold, den anden Søe¬

Nhold, og den tredie Fiordhold. Alle disse

* Hold sættes der hvor man af Erfarenhed

7veed at Svinene helst pleie at have deres

7* Gang og Vandring, naar de komme fra Havet.

*§. 4. Udholdet bestaaer af 3 Baade, og er

*den yderste eller den nærmeste Vagt ved Havet,

Veller ligesom Forvagt for de andre, til hvilken

vEnde man og anstiller Udholdsvagten efter

*Landenes Beskaffenhed og Beliggenhed paa

9dette Sted, og det saaledes, at den kommer

Vtil at staae omtrent 2 Mile fra Middelfart,

Vimellem Stendrupshage og Fanøe, men ½ Miil

ºfra Søeholdet. Egentlig er denne Vagt be¬
7

stemt til at give Agt paa Marsvinenes An¬

7komst, som let fornemmes deraf, at de tumle

Vsig flokkeviis om oven i Vandskorpen, og un¬

9dertiden stikke Hovederne op, for at trække

Aanden (0). Udholds= eller Forvagten lig¬

ger

(0) Hvalfiskene trække deres Aand gemeenlig § gange

i Rad, og derefter blive temmelig længe borte i

Vandet, inden at Naturen igien udfordrer denne

vige
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Nger ganske stille, indtil at Marsvinene ankom¬

Dme, og ere passerede den forbi, da Iagten

Vstrax begyndes, bestaaende allene deri, at de 3

 Udholds=Baade ere lige bag efter Marsvinene

og nær ind paa dem, som eragtes tienligt, samt

Vmedens at dette skeer skrige Folkene høit, item

7slaae stærk og tidt i Vandet med Hesselstænger

Deller andre smaa Træer af † til 6 Alens Længde,

Nog paa denne Maade jage og drive Marsvi¬

2nene indtil de ere forbi Soeholdsvagten,

*da Forvagtsbaadene begive sig igien til sit for¬

Trige Opholdssted, for paa ny at antaste Mar¬

Vsvinene hvis flere skulde indfinde sig den Dag.

9H. 5. De Baade som udgiøre Søeholdssel¬

7skabet, ligge ved Fanøeskov imellem Udholds¬

* og Fiordholdsvagten, en ⅔ Miil omtrent fra

7den sidste, og er det deres Pligt, at fortsætte

* Iagten, indtil de igien afløses af Fiordholdet,

7da de vende tilbage til sit forrige Sted igien,

*for paa ny at tage imod Marsviinflokken, hvis

*den skulde ankomme. H. 6. Med Resten af

 Mand¬

vigtige Forretning, alt ligesom Vandet er dybt

til, men trække de ikke Aanden meer end 3 gange,

da agte de snart op igien hvilket bør tiene dem

til Regel, der jage efter disse Dyrl men Marsvi¬

nenes Aandedræts Tid er heel ubestemt. O.
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 Mandskabet, eller den femte Baad, besættes

* Fiordholdet, som ligger ved en Bugt, kaldet

2 Gamborgesund, henved ⅔ Miil Vei fra Mid¬

7delfart, thi Landingen er bedre der, end ved

7Byen selv. Fiordholdets Pligt er, at tage

Vimod Marsvinene ligesaa hastig, som de an¬

Vkymme, og for det første drive dem ind i et

“stort Garn, som forhen er blevet sat i Veien

Nfor dem, og dernæst at sætte et andet eller

Vmindre inden for det store, paa det at Dyrene

7desto hastigere kan vorde indsluttede, og ende¬

Vlig, naar det er forbi, dræbe Svinene og slæbe

7dem paa Land, til hilken Ende Mandskabet

Nyader ud i Vandet med høie Støvler paa, stik¬

Vker Marsvinene med Knive, ligesom andre

7 Sviin, og trækker dem siden døde paa Land.

Om Aftenen føres berørte døde Marsviin paa

* Baade til Middelfart, og forvares inde i Huus

otil om Løverdagen, da Spækket flenses af, og

*deles efter Vægt. H. 7. Marsviin=Garnene

Nere saaledes beskafne, nemlig. 1) Det første

Veller største Garn er 120 Favne i Længden,

Nog 120 Masker i Breden. Dette Garn sæt¬

*tes ud fra Landet, skiønt ikke i lige Linie, men

Nnoget nær saa kroget, at det kommer til at

*formere en Halvmaane. Den ene Ende er

VimmerP 2
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Vimmer fast paa Land, men den anden trækker

Den af Baadene i Vei for Marsvinene lige¬

7som de ankomme til, og saa immer nærmere

*og nærmere Landet, indtil at Svinene ere

Aganske indelukte. Maskerne ere omtrent ⅟

2 Qvarteer i fiirkant af enkelt Seglgarn, ihvor¬

Vvel at Fiskerne selv endog mene, at det var

7bedre, hvis det, som Garnene bindes af, var saa

2tykt som en Pennefieder. Ellers bruges Garnene

Vikke til at trække Marsvinene paa Land med;

7thi dertil ere de alt for svage, men stærke nok

Vtil at formene Svinene at undløbe, imedens

øgt der er Vand nok for dem til at svømme i,

Deftersom at de saa længe ingen Modstand giøre.

* Naar dette store Garn engang er sat og ved¬

Nbørlig fæstet, da bliver det staaende fra en

* Dag til den anden, og indtil Iagten begyn¬

7der igien. 2) Det andet eller mindre Garn,

* som bruges tilligemed det store, er 60 Favne

vi Længden og 120 Masker dybt, og hver Maske

Nhenved ⅓ Qvarteer i fiirkant. Dette Garn

Nsættes med en Baad inden for det store Garn,

2) saasnart som man har jaget Svinene ind i

7Bugten. Nytten af og Hensigten med der

Vmindre Garn er, at indspærre Marsvinene dermed

endnu meer, end som før, og naar det er giort,

7trække
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7trække Fiskerne baade Garnet og Marsvinene

Npaa Land ved den Ende af det store Garn,

Vsom Baaden No. 1 har fat paa, og lader

7den siden løs igien. Men formedelst denne

7Aarsag behøves det mindre Garn at være dob¬

vhelt saa stærk, som det større, det er, bindes

*af dobbelt tvundet Seglgarn. §. 8. Vedkom¬

Vmende Fordelene da regner man, at hvert

* Sviin giver 2½ Ké. Spæk og hvert Kkb. eller

716 Skaalpund 3 Kander, eller 6 Potter Tran.

Fangsten er ulige, og undertiden slet ingen,

undertiden fanges 10, og sielden 40 eller 50

Vi nogle Uger, som Iagten varer men ikke

desto mindre høste alle Vedkommende en ikke

Tringe Fordeel deraf; thi i det sidste Aar, som

dog gav middelmaadig Fordeel, fik enhver i

 Selskabet 10 Rdlr. til Mands til Udbytte,

Vnaar alle Omkostninger vare fradragne. Kiø¬

det kastes ud for Sviin (p). §. 9. Alt, hvad

Nan¬P 3

(p) At udkaste det Kiød, som er befængt med

Tran, for Sviin, er meget skadeligt, da Sviin,

ligesom Fiederdyrene, deraf befinde sig ilde, og

har slette Følger og det ikkø allene i Henseende

til Kiødets Smag, men og i Henseende til Sund¬

heden og Yngelens Forfremmelse tillige, Jeg kan

be¬
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nangaaer denne Fangst, er let at efterfølge,

Tnaar man ikkun 1) giver Agt paa den Tid,

som Marsvinene indfinde sig i, hvilken over¬

valt ikke er een og den samme. 2) Landets

Beliggenhed og Landinger m. v. og derfor

 kunde vel paa visse Steder hvor Veien er

lang, behøves flere end 2 Hold, fornden Fiord¬

holdet, og følgelig flere Baade, og flere Mænd

paa hver Baad, end som sædvanlig, allerhelst

der, hvor Søegangen er stærkere, end i det

vlille Bælt. H. 10. Til begge Garnene med¬

 gaae 19 Kl. Hamp eller in Eb. til det største

 og 8 til det mindste; men Arbeidslønnen paa

Stedet regnes for at beløbe sig til omtrent

2 17 a 18 Rdlr., og da dette Selskab i Mid¬

delfart saa meget røeses for dets Behændig¬

hed og gode Orden, i at iværksætte alt, hvad

denne Fangst er anbelangende, da vil jeg til

Slut¬

bekræfte af Erfarenhed, at Sviin ingenlunde kan

taale Tran; thi vil man give dem 2, 3 eller 4

Fiskelevere, da faae de ulidelige Knæb i Maven,

som er forbunden med Diarhee, der foraarsager

tilsidst Dyrenes Undergang, og som ikke er saa

meget let at forebygge. Fiederdyrene tabe og al

behagelig Smag, naar de underholdes ved denne

Spise. O.
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Slutning, og endnu nøiere Oplysning, anføre,

Det kort Udtog af de Vedtægter, som Selska¬

bets Medlemmer have indgaaet imellem sig

selv, med Stedets verdslige og geistlige Øv¬

Trigheds Samtykke, og da 1) 14 Dage for

Mortensdag, og hver Dag, naar Olderman¬

den tilsiger, skal enhver af Medlemmerne have

sin Andeel Garn i Beredskab, og ligeledes

samme Dag de Stager og Stænger opreiste,

 som Garnene skal hænges op paa, for at tør¬

Tres. 2) Dersom nogen af Baadenes Mand¬

skab har lovligt Forfald den Dag, Fangsten

 skal gaae for sig, da tillades den som For¬

fald haver, at skikke en duelig Mand i sit

Sted og bekommer da, som før hans fulde

Lod. 3) Hver Baad, som med sit indeha¬

vende Redskab ikke forbliver paa sit Sted,

hvilket i Forveien udvises og bestemmes ved

Lodkastning, da mister den og det Mandskab

sin Andeel i Fangsten den Dag, og giver des¬

uden Mulkt til Selskabet. De, der ikke

vindfinde sig betids nok om Morgenen, naar

*det er paalagt, eller tage i Land, inden at

* Søebaadene ere ankomne til deres rette Sted,

Veller forlade den dem anviiste Plads, eller og

nenten forsømme at holde Fiskeredskaberne i ved¬

børligP 4
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børlig Orden og Stand eller udsætte dem paa

uberettigede Steder svare ogsaa Mulkter.

74) Iugen maae antages til Medlem i Sel¬

skabet, med mindre at han er en Borger i

Middelfart, og hvem deri eengang har ladet

sig indlemme maae ikke udgaae af det igien,

uden gyldige Aarsager. 5) Naar Olderman¬

den befaler nogen af Medlemmerne, at rette

det, der er mangelhaftig ved hans Fiskered¬

* skaber, og den samme ikke strax giør saa stort

Udlæg dertil som han er pligtig, da har Ol¬

dermanden Magt til at forevise det 4 af hans

Naboer, og hæve den Mulkt, som han i saa

Fald er forfalden til at betale. 6) Een af

Medlemmerne, som kaldes Stoelsbroder

7sFal i rette Tid føre hiem Fiskeredskaberne,

og holde dem vel rene og tørre, men forsøm¬

mer han sine Pligter, da skal han erstatte

Skaden efter 4 af de ældste Mænds Sigelse.

77) Naar denne Fangst gaaer for sig, maae

’ingen Baade opholde sig paa Fiorden und¬

Ntagen de der bruges til dette Fiskerie. 8) Gar¬

Dnene (hvori enhver Medlem har sin Andeel)

maae ikke sættes sammen, førend Selskabet

Der samlet, og i Forsamlingen af 4 Mænd er¬

vkiendte dygtige, ikke heller maae de igien ad¬

skil¬
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sFilles førend efter Kiendelse, men allene bø¬

des med nyt Seglgarn, naar dem paakommer

nogen Brøstfældighed, og skal Garnene være

saa stærke, at de kan holde ud saa længe Fang¬

 sten vedvarer. 9) Ingen af de Baade, som

det tilfalder at bivaane denne Fangst, maae,

saa længe den varer befatte sig med Snoer=,

 Line= eller Muslingefiskerie. 10) Dersom hele

Selskabet forsømmer Marfviinjagten nogen

Dag eller Time, naar dertil gives beqvem Lei¬

lighed da skal det svare Mulkt til de Fat¬

tige i Byen; og endelig 11) naar nogen af

Medlemmerne ved Døden afgaaer, da tilkom¬

mer dog Enken næste Aar ester ⅕ Lod, hvor¬

af følger, at den ny udvalgte Medlem ikkun

bekommer † Lod hans første Tiltrædelses Aar.

Og seer man da heraf, at Eenighed og fælleds

Kræfter ere Drivehiulet i den hele Marsviin¬

fangst paa dette Sted, og var det meget at

ønske at naar især om Hvalsiske=, Brygde¬

Haakalle=, Silde= og Sælhundefangst m. v. er

at giøre, Folk da vilde trofast følge Middelfarts

priisværdige Plan og Exempel. Laxørreder og

de saa kaldte Kronkrabber fanges undertiden

ved begge Sider af Schagen for og efter St.

Hansdag, men dette Fiskerie er af saa saare

ringeP
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ringe Betydenhed, at det neppe fortiener at

komme i Betragtning, hvilket tillige gielder om

Reiefangsten, da iblandt dem, som indvikles i

Garnene og sees ved Stranden, ere meget faa

af Størrelse som Kiøbenhavns Reier, og for¬

lade desuden ikke sin gule Farve ved Afkog¬

ning, med mindre man med en gloende Ild¬

tang slaaer ned i Gryden, da de forandres og

blive røde, som før er meldet.

————

Tiende
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Tiende Kapitel.

Om

F ugle fan gst e n.

At beskrive Fuglefangsten paa Schagen, kunde

vel synes at være fast unødvendigt, da Stedet

ikke forhen er bekiendt for at høste nogen For¬

deel af denne Næringsvei, men da det i Følge

langvarig Erfarenhed kan bekræftes, og er lige¬

som nedlagt i Naturen, at hvor. der udgaaer

især en Sandodde fra det faste Land, der sam¬

les Havfugle paa en af Siderne eller i Læ ved

Udhukkerne, alt efter Omstændighederne og Veir¬

ligets Beskaffenhed, følgelig ogsaa paa Scha¬

gen. De Fugle da, som samles ved Riset isæv

til forskiellige Aarets Tider ere fornemmelig

Svartbager og Maager, item Ritzer der

give Fordeel. Svartbagerne yngle sielden

hyppig, og derfor er deres Antal kun ringe,

imod Maager og Ritzer der især indfinde

sig om Foraaret, naar Silde= og andre Fiske¬

stimer



□)—236
— —

stimer. løbe omkring Vesterkysten og forbi Rifet.

At staae paa saa fordeelagtige Poster med Agt¬

somhed for at samle Føden, har Naturen væn¬

net disse Fngle til, og de følge og Tilskyndel¬

sen trolig. Det unge Mandskab af Fiskerstan¬

den paa Schagen og i Høien betiener sig der¬

for af denne Leilighed undertiden, og nu sæt¬

ter Rammer for dem, og nu en saa kaldet

Geirfloe. Ved Rammer forstaaes et lidet

Redskab, sammensat af smekre Pinde, der ligge

flade paa Jorden eller ved Havbredden, og blive

overdækkede med Sand, naar de ere udspændte,

men løbe op og samles i eet, naar Fuglen er

besnæret som skeer ved Lokkemad af Sild eller

andet Agn.. En liden Fortegnelse eller saa

kaldee Beskrivelse er forfærdiget over denne

Ramme, som ventelig, med en Tegning til, bli¬

ver indlemmet i det Islandske Litteratursel¬

skabs Skrivter. Dette ringe Redskab eller

Middel kan ikke koste over 4 Skill., men er dog

virkelig nyttigt til sit Brug, ja kan give en

ikke ringe Fordeel, anvendt med vedbørlig Flid.

Derimod er Geirfloen saaledes beskaffen, at

man binder sammen i en Klynge 6 til 7 Styk¬

ker smaa Kroge, med alle Spidserne eller Od¬

dene udad, der beklædes over Stilkene med Fi¬

skelcver
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skelever allene. Ud fra disse Kroge gaaer en

smekker Line, hvorpaa er hæftet et Stykke Flot¬

holt, af Størrelse som en Flaskeprop, og ikke

længer fra Krogene end 3 til 4 Tommer. Med

dette Redskab vade Smaadrengene ud i Havet,

og hæfte ved Steen og Line, som løber paa Land.

Ritzene især lade sig lokke af Propagnet,

og følgelig blive fangede, hvilket er noget sæl¬

somt og som mig tilforn ikke har været bekiendt

enten ved Læsning eller Erfarenhed. Til Be¬

kræftelse ellers paa, at Havfuglene samle sig

især ved Landenes Udhukker og Odder, da fin¬

des derpaa tydelige Beviser i de gamle Oldsa¬

ger, der bevidne, at Helsingøer m. v. som til¬

forn er meldet, har faaet sit Navn af Helsin¬

ger, eller de vilde Graagies, der samledes for¬

dum paa berørte Odde inden at Skydekonsten

kom i Brug, og blev Stedet derfor kaldet Hel¬

singia=Eyre, just fordi at Vildgiessene, eller

denne Fugleslægts Forsamling, gav Anledning

dertil, under Navn af Helsinger, og hvoorom

i andre Skrivter er bleven tvistet, men Benæv¬

nelsen ikke rigtig oplyst, som den Udelukkelse af

g i Navnet og under de almindelige Skrive¬

maader tydelig viser. I øvrigt lægges dette

til, at uagtet Staten i Almindelighed, og en¬

hver
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hver Undersaat i Særdeleshed, der agter at nyde

med tryg Vedvarenhed Kongens store Gode

og Beskiermelse i Handel, bør lægge Vind

af yderste Kræfter paa, at den indenrigske Frem¬

avl, og især den, der føres udenrigs, for at

undgaae Fædrenelandets Skade, ikke ved Be¬

dragerie og Underslæb skal gaae den sande Syns¬

punkt af Øie, saa skeer det dog formodentlig,

ja vist nok, under ovenanførte ringe Om¬

sats, ved at blande Gaase= og Maagefiedre sam¬

men hvilke saaledes blandede dog sælges til

selvsamme Priis. Begge Produkter ere over¬

maade nyttige i Huusholdingen, men disse ere

dog af ulige Beskaffenhed. og da det falder

mig ind under Betragtning af de Fordele, som

de danske Fugle kan tilvende Riget, at røre no¬

get mere ved denne Sag, saa er det just at Anas

mollilima haves i Sigte, der virkelig fortiener

Rigernes og især Øe= og Holmboernes største

Opmerksomhed fremsor alle andre Fugle, saa¬

vidt vides, Svaner maaskee undtagen. I An¬

ledning hvoraf Forfatteren indtil videre seer nyt¬

tigt at afgive følgende Tanker: og da 1) Æder¬

fuglen taaler ingen haard Omgang, og aller¬

mindst under den Tid, den parres hvoraf vir¬

kelig følger, at Skud og Hundejagt ere disse

Fie¬
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Fiederdyr ganske modbydelige Øvelser, og hvis

saa skeer jage dem strax paa Flugten. 2) Un¬

der Liggetiden især maae Hannerne omgaaes

meget varlig, for at de kan faae Leilighed til

at bringe Hunnen Føde, og Drik i Næbbet,

naar Hunnen især er svag, som tidt skeer. In¬

gen af de vilde Fugle lade sig lættere skrække,

end disse; men ingen vild Fugl er lettere at faae

tam, end som Æderfuglen. Huusfædrenes med¬

lidende Omsorg er Drivehiulet i sidste Tilfælde.

3) Hunnerne bør beskiermes for al Overlast af

Ræve, Hunde og alle Slags Rovfugle, saavidt

mueligt skee kan. 4) At løbe pludselig til den

Rede, hvor Hunnen ligger paa Æggene, er

heel skadeligt, da den af Frygt overgiør Æg¬

gene med Pis og andre Ureenligheder og for¬

lader desaarsag ofte Yngelen, allerhelst naar

Hunnen er ung. 5) Dersom Hannerne ikke

faae Frihed til at besøge Hunnen under Ligge¬

tiden saa ofte dem lyster, blive Hunnerne kiede

af deres Liggeforretninger. Parringen gaaer

for sig paa Havet, og sielden paa Landjorden,

da undertiden 2 til 3 Hanner samles om een

Hun, naar den er ung, og ellers neppe. Hun¬

nens Alder kan kiendes af Fiedrenes Farver,

men Hannens ikke saa let. Hunnen søger Aar

efter
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efter andet, og især imedens den er ung, den

udvalgte Redestade, med mindre Fuglen bli¬

ver berøvet alle dens Unger og Æg, hvilket

jeg ofte har erfaret og sat en Proba paa, ved

at hæfte paa disse Fugle et Mærke, som f. Ex.

A, B, C ic. bundet løselig under Halsen med

en Snoer og vexet Papir omkring med Mær¬

kerne paa, der holder ud til næste Foraar igien,

da Fuglene fra Sønden trække tilbage; og da

denne uskyldige Yugel giver overmaade store

Fordele, ia kunde give Million gange større,

eud som forhen, og det besynderlig i Grønland

og Island, ikke at nævne flere Steder, saa var

det meget at ønske, at den handlende Stat

vilde med Alvorlighed tænke paa denne vigtige

Sag1 Fremmede Nationer høste iblandt andet

for det meste al den Fordeel, som de Danske

kunde tilkomme af Æderdunens Indsamling

under Øer, Holme og Skier i Grønland, som

troværdig nok er berettet af dem, der have bøet

i dette Land i mange Aar, og havt moden For¬

stand og Estertanke. Cartet viser desuden Yn¬

gelens Muelighed og Fremgang naturligviis paa

mangfoldige Steder. men er det da Ret, at

vi som danske, og, jeg tager ikke feil, om jeg

siger, skarpsindige og derhos veltænkende Folk

skal
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skal lade os nogen af Fædrenelandets Fordele

frarive, eller ikke ville betiene os deraf, naar

Naturen er saa meget gunstig: Æderfuglen

giør gemeenlig i det høieste 6 Æg, og disse bør

ham skienkes i Anledning af Racens Tillæg,

og den store Fordeel, som Æderdunens Tilta¬

gelse derved nødvendig maae foraarsage. Bi¬*

faldes disse Tanker, som vel ikke andet kan

være, da freder vel Kongen Fugl, Æg og

Yngel overalt paa engang: 6) Hunnen giør

først et Æg og indhyller det i Duun, eller i

et varmt Svøb plukket af Kroppen. En

Maade, hvorunder Guddømmen endog virker,

for at giøre hans andre. Skabninger meer lyk¬

keligel Tager man dette Æg, som den første

Fremavl, fra Hunnen, forlader den, og det na¬

turligviis som elskende sit Afkom, gemeenlig

dens Rede, men naar der ere 3 Æg i Reden,

maae 1 Æg tages, uden synderlig Hinder, og

noget af Dunen, da Hunnen lader sig drenke

paa ny, og plukker derhos Dunen af sig nok

engang. 7) Af de nylagte Æg maae tages et

eller andet, om de ikke indeholde Unger

indtil at Hunnen beholder 2 tilbage, ifald hele

Racen ikke skal tillægges, men ingenlunde Du¬

nen, da Æggene ikke kan taale at miste nogen

Varme2
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Varme under den øvrige Liggetid og Fuglen

dog er saa begierlig efter at faae Ungerne ud¬

klækkede, at den plukker sig lige indtil de in¬

derste Blodrevler af Fiedrene, ja døer og giør

sig, Yngelen og andre Skade. Feiler den til¬

børlige Varme, da klæde endog disse omhygge¬

lige Fugle Overkiolen af tilsidst, og staae saa

godt som pilnøgne, hvilket er ynkeligt at see¬

hvorimod en Huusholder vinder meget ved at

lade den sidste Duun ligge, som er temmelig

vis, ja alle Æggene med men Dunen maae

eengang tages fra Dyret under Liggetiden, thi

ellers plukker Hunnen sig ikke tilpas, eller giver

den vedbørlige Fordeel i Huusholdingen, som

kan være overeensstemmende med Fuglens Na¬

tur, og uden dens Skade. 8) Æderfuglen

parres helst i mildt Regnveir. 9) Hanegal

trækker Æderfuglen til sig, og parres disse Dyr

med hinanden, endskiønt meget sielden, og faaer

da Yngelen Skabning efter Hanens Hoved,

men Resten af Kroppen ligner Hunnen. Denne

Yngel kan altsaa svømme. Æderfugls=Haner

drenke ikke Høns, saavidt mig er bekiendt, men

tvertimod. Denne Blanding af Yngel vilde

jeg ellers engang have skudt, men kunde ikke,

da Fuglen dukkede under Vandet, fløi derefter bort,

og
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og var ikke meer at see. Men betræffende Æder¬

dunen i sig selv og dens Reengiørelse, da bør

man 10) Nøie tage sig vare for, ikke at tørre

den for stærk ved Ild, eller i varme Gryder,

eller paa Steen= eller Jernplader; thi faaer den

for meget af slig Varme, taber Dunen ikke

allene den smukke og naturlige blaagraae

Farve, og bliver brunladen og uanseelig, men

og derhos den vedbørlige Elasticitet, hvoraf

følger deels, at Dunen, paa saa Maade behand¬

let, falder sammen i Klumper i Klæderne, og

deels af Kiendere vrages, og sættes ud af de

virkelige Priser i Handel, som bør forebygges,

da Produkten er baade anseelig i Henseende til

Mængden, og tillige nyttig og kostbar. So¬

lens Varme passer sig allerbedst paa Æderdu¬

nens Tørkning, som ikke giør den nogen Skade,

og bør al Duun, saavidt mueligt, indsamles i

tørt Veir. At forfalske Æderduun, som ma¬

gelig kan lade sig giøre ligesom andre Vare,

er høist skadeligt, og tiener ikkun til at man

bedrager andre, for til Slutning selv at blive

bedraget. Ellers veier den Duun mindre, der

er fast sammenpakket, end som den, der løselig

indpakkes, hvilket til Iagttagelse fremsættes, og

som ved physiske Experimenter er stadfæstet for

20. 2 længst
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længst siden. Paa Hirtzholmen, Læssee og An¬

holt, samt paa mangfoldig fleere andre Ste¬

der kunde høstes stor Fordeel af Æderdunen,

ikkun at Folk vidste den rette Omgangsmaade;

og lad være, at disse ringe Betragtninger over)Æderfuglen ikke egentlig henhøre til Schagens

Beskrivelse, saa formodes de dog i Tiden at

give Anledning til Nytte, som er nok, og alt,

hvad Forfatteren nogensinde kan ønske, da Af¬

handlingen er skreven i denne og ingen anden

Henseende. Den, der kunde give Raad til at

styrke Næringsstandens Vel, den maatte skat¬

tere sig meget lykkelig, da det uden Tvivl be¬

høvesl

* — E5E—

Ellevt
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Ellevte Kapitel.

Om

Schagens Kiøbstæds Handel.

Digesom der mangler fast al skrivtlig Oplys¬

ning om Schagens ældre politiske Forfatning,

ja uden Tvivl ogsaa vedkommende andre Ste¬

der, thi ellers kunde Historien blive meer ak¬

kurat, og bedre udarbeidet, end den i mange

Henseender nu befindes, saa mangler og ved

Toldstedet behørige Dokumenter, Handelen be¬

træffende i de fremfarne Tider som nu ved det

Kongelige General Toldkammer viselig er fore¬

bygget. Det vil altsaa blive en puur Umue¬

lighed for Forfatteren at give tilforladelige Ef¬

terretninger om, enten at Schagens Handel

har til= eller aftaget i de senere Tider, og lige¬

saa vil det gaae til med Byens politiske For¬

fatning forhen, og Magistratens Foranstaltnin¬

ger, da disse ere skiulte for mine Øine. Imid¬

lertid synes med Føie at kunne sluttes, at ef¬

terdi Indbyggerne tilforn ikke allene seilede paa

Lybek, Rostok og Danzig, men og jævnlig paa

Sver¬O. 3
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Sverrig, saa lader til, som den udenrigske Han¬

del meget maae være svækket, men derimod den

mellem= og indenrigske og især den med Kiø¬

benhavn tiltaget. Og for da at Læseren skal

kunde giøre sig et Slags Begreb om den Han¬

del, som drives paa Schagen for nærværende

Tid, vil jeg tilføie 3 alphabetiske Extrakter over

ind= og uidgaaende Vare for Aarene 1780 —81

og 82, som alle ere grundede paa de førte

Toldbøger ved Toldstedet i disse Aar.

Alphabetisk Extrakt

øver indkomne varø fra fremmede Steder

til Schagen Ao. 1730.

A) Fra Lybek:
Rdlr. Sk.B.

3Blaar af Hamp, 10 Lisp. 8

3Brød af Hvede, 1 Td. 4

H.

3 2 3Hamp, 1 Skpd. 16

Humle, 1 Skpd. 3 Lisp. ¬ 37

K.

8Kringler, 2 Tdr. 3 6

S.

Salt, 6 Tdr. ¬ 2 12

Steen til Tag, 1000 Stkr. ¬ 10

Steen til Muur, 600 Stk. ¬ 3

2.

*3Tiere, 12 Tdr. 48
—

Summa 144
—

B)
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Rdlr. Sk.

Transport 144

B) Fra Sverrig:
B.

2 482Bræder 34 Tylt. 3

22 Favne.Brænde
—

Begge Steders Summa 149 48

Alphabetisk Extrakt

over udgangne Vare fra Schagen til frem¬

mede Steder Ao. 1780.

Rdlr. Sk.
A) Til Lybek:

F.
3 *Flyndre, 227000 1335

S.

2Skind af Lam, 6 Dæger. ¬ 48

T.

Torsk, saltet, 2 Tdr.  8

tør, 100 Stkr. 3
U.

93Uld, 22 Lisp. 56

Summa 4814041

B) Til Sverrig:

F.
* 2Flyndre, 5o00. ¬ 25

O.

86Ost, jydsk, 5 Skp. 7 Lisp.

S.

2* 64Smør, 4 Tdr.
——

Begge Steders Summa 1579 48

Alpha¬P 4
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Alphabetisk Extrakt

over de mellemrigske eller fra Norge ankomne

Dare til Schagen Ao. 1780.

Rdlr. Sk.B.

2Baandstager 700 Stkr. 2 32

Birkeved, 1 Favn. 1

*Bord, vragede, 660 Stkr. 55

J.
Jernkakkelovne, 8 Skp. 9 Lp. 58

2Jernstænger, 2 Skp. 20

S.

2 *Salt, 6 Tdr. 12
Straaelægter, 200 Stkr. ¬ 164

2.

Tobak, at røge 550 Pund. e 135
Tømmer 7 Alen langt, 2 Tylter. 16

XTøndestave, 960 Stkr. 9 48
—

Summa 313

Alphabetisk Extrakt

over de til Torge fra Schagen udfhrte

Dare Ao. 1780.

Rdlr. Sk.A.

2— 2Aal, ½ Td. 7

B.

2 * 661Byg, 50 Tdr. 64

Lateris 73 64

Trans¬
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Rdlr.

Transp. 73

F.

3Flesk, 20 Skp.12Lp. 340

3 2Flyndre, 28500 143

H.

* 2 6Hamp, 8 Lisp.

2Havre, 16.0 Tdr. — 66

—Hør, 2 Skp. 8 Lp. 2 40

2Høeleer, 6 Dosin. 2 36

Hvergarn, hiemmegiort, 196 Alen.

K.

2 2Kiød, 30 Tdr. 1201

2.

Lærred, hiemmegiort, 402 Alen. 67

* *Lys, 8 Lisp. 8 Pd. 15

O.

Øste, jydske, 8 Skipv. 8 Ly. 72

P.
2 29Pølser, 2 Tdr.

12
S.

Skiereknive, 6 Stkr. 

Smør, 284 Td. ¬ 456
T.

*2Talg, 4 Lisp. 6

3 2Torsk, † Td. 2

Tovverk, gammelt, 1½ Skipd. 7

Æ.

2 —Æg, 35 Ohl.
80

— —

Udgaaende Summa 1513 80

O. 5 Alpha¬

249

Sk.

64

48

64

64

48
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Alphabetisk Extrakt

over de indgangne Vare imellem Provindserne

eller fra Sielland og især Kiøbenhavn

til Schagen Aar 1780.

Sk.Rdlr.
A.

33Allehaande, ⅕ Pd. 3

8 9Anis, 1 Pd. 12

B.

3 1Baand, 4 Stkr.

Beslag til Dragkister, † P. ¬ 15

Blaar, 6 Skp. 12 Lp. 8 Pd. ¬ 51

Bouteiller, 100 Stkr. 12

Bræder, 4 Tylter. 4

601Brændeviin, 420 Potter. *

6Bøger, trykte, 2 Pakker. 

C.

Caffebønner, 220 Pd. ¬ 55

3Cameelgarn, i Pd.

Cattun, 53 Al. *  1613

2 16Coccineller, 2 Lod.

1Citroner, 100 Stkr. 8

3
øCorender, 1 Pd. 7

F.
3Filt, 14 Alen. 48

* 16Flesk, i Skp. 16 Lisp. 48

— 162Flotholt, 10 Pd. 2

B.

2Garn, 110 Pd. 2 4827

— 8Gingang, 2 Stkr.

8 328Gryn, 3 Tdr. 1 Skieppe.
—

275 70Lateris

Truiisp.
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Rdkr.

Transp. 275

H.

Hamp, 7 Skpd. 11 Lpd. 3 Pd. 150

Hiortetak, 2 Pd. 

Hude, 31 Stkr. 2 65

Humle, 16 Lpd. 2 Pd. 1 21

Hvedemeel, 533 Pd. 33

Hør, 16 Skyd. 1 Lpd. 2 Pd. ¬ 320

J.

3Indigo, 4 Pd. 12

Ingefer, 4 Pd. * * I

K.

Kaal, hviid, 58 Skokke 10 Stkr.
30

Kakkelovne, 1 Skpd. 15 Lpd. ¬
18

Kiød, saltet, 2¼ Td. 9

Kirsebær, tørre, 1 Pd.

Knapper, Cameelgarns, 3 Gros. 3
Kride, hviidt, 1 Tde.

2.

Leerkar, Fade og Pottev. 1 1

Linolie, 70 Potter. 2

Lysestager, af Tin, 12 Stkr. ¬ 8
M.

Malt, 71 Tdr. 106

Muursteen, 1400 Stkr. 
7

N.

Retteldug, 1 Stk. 2 2 2

P.

2Papir, 474 Bog. 3 3

Later. 1071

251.

Sk.

70

48

48

55

64

48

24

24

48

33

37

P.
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Rdlr. Sk.

1071Transp. 37

P.
Perlegryn, 2 Pd. 2 12

Potaske, 1 Pd. ¬ 2 * 8

2Pudder, 1 Pd. 8

R.

—3Rom, 2¼ Anker. 36

Rosiner, 1 Pd. ø 10

3Rug, 45 Tdr. 90

22Rødder, 14 Td. 1

S.

—Safran, 1 Lod. 2 48

3Sago, 4 Pd.

22Salt, 391 Tdr. 800

*E 9Sæbe, 6¼ Td. 102

Soelhatte, 2 Stkr.  2

* *Sukker, 1577 Pd. 262 80

Sirup, 1587 Pd. 1899

* *2Smør, ½ Td. 4

Skind, barkede, 6 Stkr.
3

2.

* 2Theebo, 126 Pd. 63

* *Tobak, 2395 Pd. 24598

2Tiere, 36 Tdr. 108

22Tran, 3¼ Td. ¬ 52

Tørklæder, ostindiske, 25 Stkr. ¬ 13 32

U.

Urtekram, diverse, 8174 Pd. ¬ 408I

Lat. 3715 85

V.

2
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Rdlr. Sk.

Transp. 3715 85

V.

2 —Vadmel, 320 Alen. 32350

Vinduer, gamle, 10 Stkr. ¬ 323

Æ.

— 2Æbler, 2 Tdr.

Ø.

Øl= og Viin=Eddike, 14 Potter. 32
u

Indgaaende Summa 4074 85

Alphabetisk Register

over de fra Schagen til Sielland, og især

Kicbenhavn, udgangne Vare Aar1780.

Rdlr. Sk.A.

3 2Td.Aal, saltet, 54 23

B.

Baade, 1 Stk. * * 10

* *Blokke til Skibe. 16 64

F.
Flesk, 25 Skpd. 14 Lpd. 6 Pd. 411

Flyndre, tørre, 736250 Stkr. 3690
B.

Garn, 2 Lpd. 10 Pd. * 10

Gies, saltede, 11 Lpd.  ¬ 3
Graasei, 1 Skpd. 13 Lpd. ¬ 22

*2Hvergarn, 96 Alen. 16
—

—
Lat. 4201 64

H.
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Rdlr.

Transp. 4201

H.

2Huder, 30 Stkr. 2 60

Høns, kalkunske, 4 Stkr. ¬ 1

2— smaa dito, 2 Stkr.

3
—JJern, 221 Skpd. 10 Lpd. 1772

K.

2* 67Kiød, 164 Td. 3

Klipsisk, 20 Skpd. 8 Lpd. ¬ 320

Kobber, glt., 15 Pd. ¬ 4
L.

2Lærred, jydsk, 1192 Alen. 198

2 —4Lin, 18 Lpd.

M.

3 10Master til Skibe, 1 Stk.

3 18Miød, 44 Td.
O.

Oste, 11 Skpd. 13 Lpd. 11 Pd. 103

P.
Pølser, saltede, i Td. ¬ 4

R.

Rokker, 1 Skpd. 3 Lpd. ¬ 11

S
Sennepsfrøe, 1 Skieppe. 2

*Sild, tørrede, i Td. 3
□Smør 18 Skpd. 2 Lpd. 9 Pd. 410)

3Skind, 21 Stkr.

Spil til Skibe, 1 Stk.

Lat. 7214

Sk.

64

32

16

64

6

48

38

T.
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Rdlr.

Transp. 7214

T.

Talg, 4 Lpd. 3 Pd. 6

2Tin, glt., 2 Lpd.

32Tobak, 21 Matter. 147
* * *Torsk, 144 Td. 84

U.

2Uld, i Skpd. 4 Lpd. 96

V.

—Vadmel, 304 Alen. * 501

* *Vandfade, 4 Stkr. 8

Æ.

* * *Æg, 73 Ohzl. 48

H.

—Østers, ½ Td. 2

— —

Udgaaende Summa 7664

Alphabetisk Extrakt

over de indkomne være til Schagen fra Pro¬

pindsen eller Jplland og fornemmelig

Aalborg Aar 1780.

Rdlr. Sk.B.

Blaar, 2 Lpd. 2 3 2 1

Bræder, 44 Tylt.
4 48

Brændeviin, 4 Tdr. ¬
2 64

Byg, 13 Tdr. 2 3 19 48

F.

Flyndre, tørre, 3300 Stkr. ¬ 15 48
—

Later. 104 48

G.

255

Sk.

38

64

6
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Transp.

B.

Gryn, af Byg, 3 Tdr. 2 Skieppe.

H.
82 6Hamp, 16 Lpd.

2—Havre, 4 Tdr.

22Hude, 3 Stkr.

38Humle, i Lpd.

2Hør, 1 Skyd.5 Lpd.

L.

8Lægter, 4 Tylter.

Potter.Leerkar, Fade og

M.

232Malt, 99 Tdr.

2Stkr.Muurstcen, 6200

R.
2Rug, 53 Tdr.

* 3Rødder, † Td.

S.

2 *Salt, 7 Tdr.

* *3Sæbe, 3½ Td.

2Sirup, 60 Pd. ¬

Sukker, 25 Pd.

Spinderokke, 6 Stkr.

Steenkul, 17 Læster 3 Tdr. ¬

T.

8Tagstene, 3300 Stkr.

2Tobak, 50 Pd

2Tobakspiber, 2 Dusin.

Rdlr.

104

I1

16

4

6

1

25

2

10

148

31

156

14

12

3

4

4

171

15

12

Lat. 741

Sk.

48

32

64

16

48

72

16

48

48

32

24

64

T.
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Rdlr. Sk.

Transp. 6474)

2.
XTvebakker, ⅟2 Td. 1 48

Tømmer, 12 Stkr. 16 Alen lange, 8

3 1224 Stkr. 17 Al. 64

V.

Viin, fransk, 14 Anker 5

Æ.

Æbler, 10 Tdr. 2 Skpr. 10
2Ærter, 1 Td. 2 Skpr. 2 48

—

Indgaaende Summa 781 32

Alphabetisk Register

over de udgangne Vare fra Schagen til Provind¬

sen eller Jylland, og fornemmelig Aalborg

og Kanders Aar 178º.

Rdlr. Sk.A.

Aal, ½ Td.

F.
Flyndre, 169520 Stkr. ¬ 48847

G.

Graasei, tørrede, 415 Stkr. ¬ 2817
H.

Hvidlinger, 440 Stkr. 1 14

J.

Jern, indstrandet, 138 Skpd. 1104
—

Lat. 1970 90

R K.
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Rdlr. Sk.

Transp. 1970 90

K.

3Kied, saltet, ⅓ Td. 2

* *Kuller, 1200 Stkr. 25

2.

1Lammeskind, 8 Stkr.  32

2Langer, 5 Stkr. ¬ 40

M.

26Mahognitræ indstrandet, 2 Stkr.

Dito Bræder, 10 Stkr. ¬

IMakreel, 80 Stkr. * 64

T.

Torsk, tørrede, 226 Stkr. ¬ 18 72
21saltet, 3¼ Td. * 

R.

2Rokker, 617 Stkr. 25) 68

Udgaaende Summa 2097 78

Af disse Tabeller eller Fortegnelser kan da

Læseren nogenledes slutte sig til, hvorledes Scha¬

gens Kiøbsteds Handel har været i Aaret 1780,

endskiønt derhos vil blive at anmerke: a) At

da Fiskeriet i dette Aar ingenlunde gik for sig

efter Ønske, saa kunde og Fiskevarenes Udfør¬

sel hverken svare til Stedets fordeelagtige Be¬

liggenhed, eller det glimrende, skiønt ugrundede

Rygte, at Schagen alle Tider besøges af saa

talrige Fiskestimer, at Folk bestandig paa Ste¬

der



——
—— 259

det kan leve, og leve vel, og dette fast for in¬

tet, da dog alle Ting, paa fersk Fisk nær ere

i det mindste der ¼ dyrere end som i Kiøben¬

havn, ja ikke at faae for Penge, endskiønt man

baade vil tigge og betale. kort sagt, et bedrø¬

veligt Levested i de fleste Henseender: Men

b) Erfares ikke desto mindre som før er erin¬

dret, at Flyndrefangsten er just den, som ud¬

giør den største og væsentligste Deel af Scha¬

gens Fiskerier. e) Bekræfte Tabellerne ligele¬

des, at Graasei= og Makreelfangsten m. v.

mægtig forsømmes omkring Schagens Udhuk,

ja ligger fast i Dvale for nærværende Tid, og

vil ligesaa efterdags, med mindre at derpaa kan

raades hældig Bod. d) Indsees tydelig, at

Schagens Handel med Sverrig saa at sige

ganske og aldeles er gaaet overstyr, enten saa

dette virkelig er skeet ved den svenske Toldor¬

donnances Forandring, og deraf flydende For¬

høielse i Tolden ved Indgaaende, besynderlig

for saavidt Fiskevarene angaaer, siden den Tid,

at Sild= og Fiske=Kompagniet opstod i Go¬

thenborg, som foregives, eller og Indvaanerne

selv paa Schagen, der mangle saavel grundige

theoretiske, som praktiske, ja især spekulativ Han¬

dels Indsigter, (naar Flyndre=Studseriet, hvile

ketR 2
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ket dog ligeledes staaer paa svage Fødder, i

Følge foregaaende rigtige Beretninger, for saa¬

vidt undtages) have frafaldet denne Næringsvei,

og underkastet sig ligesom i Blinde en saa kal¬

det terror panicus, naar de bleve underrettede

om ovenanførte Forandring i den svenske Told¬

rulle, som vel ikke, efter Omstændighederne,

ansees for urimeligt; thi lad være at Tariffen

var forhøiet i Sverrig paa de indgaaende Fi¬

skevare, al den Stund de ikke ganske vare for¬

budne, saa fandtes der dog vel Produkter i Sver¬

rig, og disse tilladelige, at indføre i Danmark,

som sagte kunde erstatte, at man i en Tid af 10

til 12 Dage giorde en slig Udvandring imellem,

og dermed havde sin Reise fuldendt. Imidler¬

tid er det vist, og kan tiene Schagens Kiøb¬

mænd til nogenledes gyldig Undskylding, især

efterdi Omgangsmaaden med udenrigske Vexler

er de fleste af dem, saavidt mig er vitterligt,

noget nær ubekiendt, ikke at tale om al Slags

Bogholderie; at da de fast ikke have andet af

Betydenhed at udskibe, end som Flyndre og an¬

dre smnaa Fiskesorter, saa følger ventelig deraf,

at naar disse belemres med alt for store Told¬

udgivter, og de, hvorpaa kunde vindes noget

klækkeligt ved Hiemkomsten, ere forbudne at ind¬

føres
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føres af gyldige Statsaarsager, saa falder hver¬

ken for Schagen eller ventelig andre smaa Kiøb¬

stæder, som dermed kan sættes i en Slags Lig¬

ning, saa let som man tænker, at udfinde ganske

sikre Midler til den sande Balances Erholdelse,

hvorpaa dog hele Sagen beroer. Men nu vil

jeg lade Handelen for Aaret 1780 indtil videre

saaledes passere, og henvende mig til Aaret

1781 hvor Læseren efter Extrakterne kortelig

forestilles Schagens Handels Tilstand, alt i

Følge Toldbogens Medhold, og det saaledes

som følger.

Alphabetisk Extrakt

over ud= og indgaaende Dare fra og til

Schagen, samt ongefærlig Dærdie,

for Aar 1781.

Udgaaende Vare:

Rdlr. Sk.A.

Aal, saltet, 34 Td. til Kiøbenhavn.
14

— *½ Td. til Norge 2

B.

Bernsteen, til Kiøbenhavn, samlet

ved Vesterhavet * 7070

Byg, 90 Tdr. til Norge.   1 180

70Lat. 266

R 3 F.
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Sk.Rdlr.

266Transp. 70

Flyndre, til Lybek ø 74000 370

— mellem Rigerne = s 49000 245

— uden Provindsen = 614500 3072 48

— i Provindsen * 135100 48675

I alt 872600

Flesk 47 Lpd. 7 Pd. til Norge. 757

64— 11 Lpd. 14 Pr. uden Provindsen 187

B.

Gies levende, † Stkr. til Norge. 328

* 4— saltede, 8 Stkr. ¬

*

Havre, 78 Tdr. til Kiøbenhavn ¬ 78 78

32Hvidlinger, 3 Skpd. 4 Lpd. til samme.
16— 2 Skpd. 1 Lpd. udi Provindsen. 20

K.

Klipsisk, 20 Skpd. 6 Lpd. til Kiø¬

benhavn. ¬ —2 8e336

Kiød, saltet, 62 Tdr. til Norge. 248

— tørt eller røget, 6 Skpd. 7 Lpd. 127)

L.

Lærred, 660 Al. til Norge. 55

— 720 Al. til Kiøbenhavn. ¬ 60

M.

2
2Miød, † Td. til Norge.

2 10— 2 Tdr. til Kiøbenhavn. 8
—

Lat. 6554 62

O.
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Rdlr.

Transp. 6554

O.

62Oste, 6 Skpd. 4 Lpd. til Norge.

— 7 Skpd. 134 Lpd. til Kiøbenh. 72

P.

6Pølser saltede, 1½ Td. til Norge.

R.

Rokker, 12 Lpd. 6 Pd. uden Pro¬

2—
16vindsen.

20. 2 Skpd. 8 Lpd. i Provindsen.

S.

Sviin levende, 30 Stkr. tilzNorge. 90

2Smør, 264 Td. til Norge 530

9— 244 Td. uden Provindsen. 495

T.

2 6Talg, 3 Lød. til Norge.

3 16— Lys, 4 Lyd. 10

Torsk, saltet, 7 Tdr. 2828

U.

100Uld, 1 Skpd. § Lyd. til Lybek.

— 4 Lpd. til Kiøbenhavn ¬ 16

V.

Vadmel, 201 Alen, til Kiøbenh. 4833

Æ.

Æg, 4200 Stkr. til Kiøbenhavn. 70

Ø.

Østers, 1800 Stkr. til Kiøbenh. 16

Udgaaende Vares Værdie 8126 40

R4 Ind¬

263

Sk.

62

72

6
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Indgaaende fra udenrigske Stæder

17 81.

Fra Lybek og Sverrig

Rdlr.B.

Baad, i Læst dr., fra Sverrig. 40

Blaar, 4 Skp. 10 Lpd. fra Lybek. 72

Brød af Hvede, 2 Tdr. fra sammest. 10

H.
Hamp, 1 Skpd. fra Lybek 16

Humle 9 Lpd. fra sammest. ¬ 18

Hør, i Skpd. fra sammest. ¬ 22

M.

Muursteen, 1000 Stkr. 6
2.

Tagsteen, 1000 Stke. fra Lybek. 12

6Tiere, 6 Tdr. fra sammest. 24

Summa 220 72

Indgaaende fra Norge:

B.

6Baandstager, 2000 Stkr. ¬ 64

Birkebrænde, 3 Favne.  ¬ 4

Bord af Vrag, 450 Stkr.  4837

H.
16Honstave, 200 Stkr.

3.

11
Jernstænger, 1 Skpd. 4 Lyd.

—

Later. 75 16

T.

Sk.

72
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Transp.

T.

2Tøndestave 1700 Stkr.

Tømmer, 2 Tylter 8 Al., 2 Dito

212 Alen. ¬ 3

Summa

Indgaaende uden for Provindsen.

A.

2Amdam, 19 Pd.

B.

Barattes Baand, 14 Stkr. ¬

Bendler 75 Stkr. 4 2

Baand, linnede, 6 Stkr.
2

Blaar, 1 Skpd. 15 Pd.

Bleeghvidt, 8 Pd. 3

Brændeviin, 390 Potter.

Beeg, 2 Lyd. 3 2

Byggryn, 4 Tdr. ¬ 5

C.

Cattun, 8 Stkr. —

Corender, 8 Pd. ¬

F.
Flotholt, 13 Lpd. 11 Pd.

H.
Hamp, 6 Skyd. 12 Pd.

3

Huder, 17 Stkr. 3

R5

Rdlr.

75

17

8
— —

100

1

7
4

1

19.

1

50

2

12

24
1I

3

132

28
— —

Lat. 286

265

Sk.

16

16

16

48

32

H.
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Rdtr. Sk.

Transp. 286

H.
Humle, 14 Lpd. 8 Pd.  28

Hvedemeel, i Skpd. ⅖ Lpd. 20
2Hør, 14 Skpd, § Lpd. 285

Hovedvand, 3 Dosin Flasker. ¬ 2 48

K.

240Kaffebønner, 2 Skpd. 19 Lpd. 9 Pd.

—Kaalhoveder 19 Skok. 19
— 9Kobberkiedler, 8 Lpd. 41 32

* * 101Kakkelovne, i Stk.

2.

* 2 18Linolie, 110 Potter. 32

M.

122Malt, heelt, 61 Tdr.

N.

* * 1Naale i Pakker.

P.
2Papir, stemplet. 48596

3 Riis.ustemplet, 4

¼ Gros. Piber til Tobak, 80

R.

2 * 3 12Rug, 6 Tdr.

IRisengryn, 1 Lpd. * ¬ 64

S.

2Sagogryn, 6 Pd.

101 40Sirup § Skpd. 4 Lpd. 12 Pd.

2Silke, 4 Pd. 
—

Later. 1792 56

S.
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Rdlr. Sk.

Transp. 1792 56

S.

)Sukker, „ Skpd. 10 Lpd. 12 Pd. 283

—— 76Sæbe, 44 Tdr.

2— 280Salt, 140 Tdr.

Steenkul 776 Tdr. 7 Skyr. 776 84

T.

123Tobak at røge, 2 Skpd. 6 Lpd. 1 Pd.

13228 —Tiere 33 Tdr.

Tørklæder, 16 Stkr. ¬ 3 18
U.

200Urtekram, 2 Skpd. 6 Lpd. ¬

V.

2Viin, fransk, ⅖ Td. ¬
—

Summa 3684) 44

Indgaaende Vare i Provindsen:

B.

2Bord, 4 Tylter.

Brændeviin, dansk, 1217 Potter. 152

Boghvedegryn, 1 Td.  4
Byg, 6 Tdr. 9

H.
* * * 6Hamp, 4 Lpd.

6Hør, 6 Lyd. 8 Pd. 48

K.

Kaalhoveder 3 Skokke. ¬ 31
—

Later. 184 48

2.
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Sk.Rdlr.

48Transp. 184

2.

22 — 6 48Leerkar.

M.

2 2361Malt, 143 Tdr.

R.

2 22Rug, 39 Tdr. 37
*3Rødder, 3 Tdr. 3

S.

*22 64Salt, 2 Skyr.

— 10Spinderokke, 10 Stkr.

22Sæbe, ⅔ Td. ¬ 5

Summa 582 64

I alt indgaaende Summa 4508 Rd. 4 Sk.

Ved denne saaledes rigtig opgivne Forteg¬

nelse over de omløbende Vare i Schagens Han¬

del Aar 1781 og den deri stikkende nogen,

endskiønt saa at sige heel ubetydelige Kapital,

synes nødvendigt at anmerke Følgende nemlig,

1) At ligesom Fiskeriet mislingede Aar 1780,

saa var det og heel maadeligt paa Schagen

Ao. 1781 ihvorvel, relative betragtet, at man

derhos maae tilstaae, at slige Vare fandt flere

Lysthavere formedelst Krigsurolighederne i dette

Aar, end i de foregaaende, uagtet at der ikke

er bleven sat høiere Vurdering paa de ind=eller

ud¬
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udgaaende Sorter Vare, end som sædvanlig,

og er dog ligefuldt mere vundet. 2) Viser

Fortegnelsen udtrykkelig, at Handelen med

Sverrig, som foran er meldet, ganske er un¬

dergaaet, efterdi at i dette Aar ikkun indkom

til Schagen fra hele Naboeriget een eneste Baad,

som Vedkommende høiligen trængte til, for at

faae et andet større Fartøi deraf forbygget i det

forlistes Sted. Om Aarsagerne til denne Han¬

dels Svækkelse eller Undergang har jeg vel gi¬

vet mine Tanker tilkiende i Forveien, smen for

dog noget tydeligere end som før at overtyde

Læseren om, at disse ikke ere ganske ugrundede,

vil jeg her indføre en liden Toldklarerings=Reg¬

ning, som trykt er udstædt fra Toldkammeret i

Gothenborg, og mig er faldet i Hænder saa¬

ledes Ord for andet lydende:

No. 283. Inkommande.

Herr Lorents Jensen med Lars Thomsen

Høier ifrän Schagen.

Specie.

Rdlr. Sk.Tull och Umgälder 72 Rd. 32 Sk.

3Friheter afgär 3272

—Armpenningar ¬ 23
Licent. 35 30= Tuldforhögl. 7=6¬

36
42

Medi¬
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Sk.Rdlr.

22Medicinal Fond

* 12Manufaktur Fond

*2 2 4211Fiskerie Fond

3 22Tullforhögning

Summa 128

Göttenborgs skora Siötuls Kammere d. 16. Aug. 1779.

Betalt J. Thom.

igiennem C. O. Borgman. F. T. Darin.

Naar disse Toldklarerings=Afgivter med en

74 Læst drægtig Skude havde været mere taa¬

lelige, maatte nok det Herrenavn, som denne

Toldregning medfører, have blevet udeladt, med

mindre at en dansk Flyndrefører kunde leve af

svenske Komplimenter allene. Ellers bestod

denne gang, efter Vedkommendes Tilstaaelse,

Lasten ikkun af 50000 tørre Flyndre og deraf

skulde jo ikke allene den udgaaende og paa Reg¬

ningen ansatte Toldafgive udredes, men og Far¬

tøiet derhos behørig klareres ved Udgaaende,

som beløb sig, efter Angivende til henved

30 Rdlr. in Specie, samt alle andre medgaaende

Omkostninger Indladeren, foruden Toldklarerin¬

gen hiemme, desuden erstattes ved Omsætningen af

dette ringe Qvantum Flyndre, hvilket neppe synes

mueligt at kunne skee, uden Forliis og Skade.

Over Oprettelsen af de 3 nyttige og betydelige

Fonds,
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Fonds, der sigte til at ophielpe Medicinal¬

Væsenet, Manufakturerne og Fiskerierne

tillige, kan man i øvrigt ikke andet, end inder¬

lig fornøie sig, og var det at ønske, at der vare

mange saadanne Fonds hos os i Danmark,

allerhelst for saavidt Fiskerierne angaaer der

med enkelte Kræfter umnelig kan drives til no¬

gen synderlig Høide; og da Farten, som meldet,

under Gothenborgs Toldkammer er temmelig be¬

lemret med Udgivter, saa er den det og paa

andre Steder i Sverrig, endog for saavidt de

indenrigske Fartøier angaaer; thi naar en 2

Læster drægtig svensk Fiskerbaad, som løber bag¬

lastet ud til Nordsøen, for at fiske, maae er¬

lægge henved 15 Mark Specie til Kronen, saa

følger af Fornødenhed, at de lastede Fartøiers

Udgivter jo maae stige temmelig høit i Veiret,

hvilket enhver let synes at kunne falde i Øine,

naar der betragtes de mange Fonds, disse Af¬

givter ere bestemte til, og desuden under hvilke

Paaskud de hæves, som f. Ex. 1) In= och

utgäende Skeps=Umgälder. 2) In= och

utgäende Bäk= och Ammiralitets=Pennin¬

gar. 3) In= och utgäende Lots=Pennin¬

gar. 4) Stadens Hamm=Penningar.

s) Barlast=Penningar. 6) Watten=Ränns

Pen¬
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Penningar. 7) Afskrift af Märk: Rul¬

lan. 8) Sis=Tulls=Passet. 9) Land¬

Tulls=Passet. 10) Dokumenters Afko¬

piering. 11) Folkspasse. 12) Loss= och

Lastruller. 13) Siö=Protest. 14) Re¬

kognition. 15) Mät=Bref. 16) Tull=Um¬

gälder. 17) Licent= og endelig 18) Wär¬

Provision. Videre falder mig ind ved denne

Leilighed, til en Slags Afvexling, at erindre,

at jeg har anmerket i Anledning af en Angi¬

velse som faldt mig i Hænder ved Skipper

Carlsbergs Indstranding fra Carlshavn Ao.

178º at de Svenske bruge den Forsigtighed,

for at beskierme de indenrigske Sæbesyderier,

og forebygge i saa Fald det derved befrygtende

Underslæb, at de lade 1) en af Interessen¬

terne paategne Angivelsen, 2) af Sæbesyde¬

riemesteren, og 3) en paa Hall= og Manu¬

faktur=Rettens Vegne, foruden vedkommende

Tolder, der og endelig bekræfter Rigtigheden,

og at den udskibende Sæbe virkelig i Landet er

tilvirket. Dette Exempel, i hvor ringe det end

kan ansees for at være beviser tydelig, at det

er den farligste Sag, at afgive indenrigske Pro¬

dukter til Fremmede især, med mindre at de ere

virkelig gode, og kan staae sin Prøve allevegne.

Den
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Den Sæbe, som er opfyldt med Tran, tvert¬

imod Regler, kan neppe bruges.

3) Erfares tydelig, at Schagens Han¬

del med Lybek heller ikke har været af no¬

gen Betydenhed indeværende Aar og ligesaa

lidet med Norge, men derimod uden Pro¬

vindsen, eller især med Kiøbenhavn, ikke

allene opnaaet, men og i visse Tilfælde over¬

gaaet det forrige Aars Balance. Udaf

den Handel, som Indbyggerne paa Schagen

føre i Provindsen, eller med de andre Kiøb¬

stæder i Jylland, kan ikke komme andet, end

som den blotte Omstudsning af Flyndre, Ma¬

kreel og Graasei, samt andre deslige Sager,

imod Malt, Rug, Byg, Gryn, Brændeviin

og andre slige Ting, som Huusholdingerne ve¬

xelviis trænge til.

Men betræffende Schagens Handels Til¬

stand Aar 1782 da, for at Læseren og

især den tænkende Statsmand, selv kan giøre

S sig
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sig et temmelig tydeligt Begreb derom og Be¬

tænkninger derover, efter Behag og i Forhold

til Sagens rette Sammenhæng, vil jeg nok en¬

gang tilføie en udførlig Fortegnelse over de i

benævnte Aar ind= og udgaaende Sorter Vare

ved Schagens Toldsted saaledes, som følger:

Ind¬



Til Schagen fra
—

A.

Allehaande
B.

2Baandstager.

Blaar.
—

Bord.

Bræder af Vrags
3Brændeved.

Brændeviin

Brød, Hvedetvebakker.
C

Caneel.
2Cardemomme.

Corender
E

Erter.
S.

Fiskebeen.
G.

2Gryn af Byg.

Hamp.

Hør.
Hvedemeel.

2Humle.
3.

Jernkakkelovne
Jernstænger.
Ingeser.

B.

Kaffebønner.

2Kalk.

Kaal.

Kirscbær, tørre
2.

Læder, smurt.

Læder af Pundt.
BlaarLærred af Hor og

2Læssetræer.

Leerkar af Værdie.

Linolie.

m.

Malt.
2Muursteen.

P

Papir, stemplet.
ustemplet

Peber
3

Risengryn.

Rosiner.

Rug.

guleRødder

S.

Sagogryn.
Sæbe.

Salt.

Sandsteen.

— Fitsteen

Sirup.

Sitroner.

Sild, røgede.

Sild, saltede.

Steenkalk.

Sukker

Steenkul, for Kgl

Straaelægter

Stivelse.

Svedsker
T.

Tagsteen.
Tiere

Theebo.

Tobak at røge.
— Snuftobak

Tvebakker.

Tøndestave.

Tørklæder

1.

Urtekram.

*

2

—

—

2

Regn.

2

2

2

*

*

Indgaaende Vare Aar 1 782.

Sverrig. EngellandLybek. Provindsen.Norge. Sælland.

2
2

* * * 2* * ** * * 2 * *2 Pund.

* * * * * * *1000 Stkr. * *

* * * * * * * * * *4 Skp. 10Lp 4 Skp. 5 Lp.

* *3 221 Stykke. 2
2

1 2* 23* *2 *60 Tylter. * 6

* * * ** * *Favne. 2. Favne.
* 194 Potter 627 Potter

* * * 2 221Tønder

* * 2 2— *—
3 3I Lod.

3
* * 2 24 Lod

* * * * *
* * *2 Pund.* *

* 2 2** * * 31 Tønde.* 2 * * *

2 * * * 8 Pund. * ** * * 2 * 

4* ** * * * * * 4 Tønder.* * * 6
1

* 8 2 * 4 17 Lpd. 7 Lyd.3 10 Lpd.
* * 2 5

9
* * 2 10 Lpd. 5Skp. 3Pd14skp.181.39

*8 4 3 Lpd.
* * *

110 Lpd. 9 *2* 6 I1Lpd.8Pd

* * 22 * * 1* * 92Stkr* 2

32* * * * *8 2 Skpd.

2* * * * 5* * —2 5* Pd.8 * 4

* * * * * 1051 Pd3 * e* 221

* 2 * * ** * * * 3Tdr.4 Skp. 2 Tønder

2 94 Skok.* *

3 * **9 * 1 18 Pund. * *2 * *5

3 * 6
— 4* * * 2 17 Huder. 29

* * * *1
4

3 Huder.
* 6* 9 *—* * 200 Alen

2 2* * * *2* 25 4 Tylter.
* *

2 * * ** * * 6*37 Potter.* * *

63 Tønder. 3otdr. 4skpr
* * * * ** * 32000 Stkr

* * * * 3* * 2 *fra Kiøbenh

* * * ** * 8 * ** * Riis

* * * * 5* * * *
3

* Pund.

9* * 2 * *4 Pd.* * *

* * * 2 * 52 * 2 2 Pd.* * 

—* * * ** * ** 4 79 Tonder 25tdr. 4skpr

* * 
4

* 8* * ** 3 2 2 Tdr. Skiepp.4

* * 1 2
4* 1 * *6 Pd.* 2 *

* * * * *32 * *5¼ Td.

* * 0o Tønder* * * — Tdr* 9 835 2d

2 * *12 Stkr

* * * * 3 * * 9* * * 4 Stkr.
1 —

42753 Pd.1

* * * * 1* * * 12 Stkr.u

* * 
u

1 Tønde* 

* * * 5* * 7 Tønder 3 Fierdinge* * *2

* * 7 Tønder.92 Fierdgr.
9* *

I 15744 Pd
Tdr1404* *

28*100 Stkr.2 4 * * *2* * *

* *5 5 Pund.

* * * * * * * * * ** 4 Pund.2

ø 4
* * ** * 6 84000 Stkr.

* 29 Tønder r Td.

Pd** ** * * 33

* ** * *— 12442 Pd.* *

2*2 * * 10 Pd.* * *

5 X Tønde2* * *

3 * 400 Stkr

9* * *
2 *   * * * 6 Stkr.

* * *

* 9
1615 Pund.1  ¬*  *    

*

275

Bærdie.Varenes Qvantit.

Rdlr. B.

2 Pund. 64

31000 Stkr.

378 Skpd. 15 Lpd.
1 Stk. 64

4050 Tylter.

4 Favne

137821 Potter.

1 O2 Tdr.

1 Lod. ro
48Lod.4

24Pd.

I Tonde 3

168. Pd. 64

164 Tønder.

341 Skpd. 14 Lpd

20 skpd. 8 lp. 6pd 81 72

3 Lpd

2 21skpd. 1 lpd. 8 pd

302 Stkr.

242 Skpd.

* Pund. 10

2631051 Pd.

5 Tdr. 4 Skpr 164

9¼ Skok.

2Pd8 24

5717 Huder

3 Huder. 12

22200 Alen.

4 Tylter.

* 10

37 Potter.

143 Tdr. 4 Skpr 38
2000 Sikr. 18

* * *
4972

1 Riis.

Pd.

4 Pd.

2 Pd.

104 Tdr. 4 Skpr. 31:

2 Tdr. 4 Skpi

6 Pd.

S Tdr.   Fierding 104

187 Tdr. 6 Skpr. 75

2412 Stkr.

4 Stkr

2753 Pund. 22

12 Stkr.

1 Td.

74 Tønde. 14

72 Td
15744 Pd 39

1404 Tdr. 1404

100 Stkr.

4 Pd.

4 Pd.

4000 Stkr. 40

15º30 Tønder.

2C33 Pund

31112444 Pd.

10 Pd. 2
¼ Tønde.

21400 Stkr

46 Stykker.

615 Pund. 202

Indgaaende Summa 1102'

64

40

3

20

47

32

48

24

48

40

24

32

64

48

49
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Udgaaende Vare Aar 1 7.8 2.

9dt. Snpeland. Bærdte.Sverrig. Provludsen:Æorgk.Hrs Schagrnt eit. Berene pantiScland.
—

XRdlr.
A.

* ** * * ** *Aal, saltede. —Stdr. 1fierdg 19* Tønde. 9223¼ Tønde.
1* 2 124— røgede. 2 Lispund.2 Lpd.

* * * * * * * * ** * * 1 Par.Agerhøns. Par. 48I

B. 9* * 8til KiøbenhBernsteen
* * * * ** * * 2 * ** * *— 410 Lispund.10 Lpd. 48Hør.Blaar af

E. * * 6 * ** * ** * * * *4 Ohl.* 284 Ohl.244 Ohl. 7Eg.

F.
14 Skpd.* * * *

30419 Skippund.5 Skpd.Flesk.
* *160600stkr. 36500 Stki2* * 245I819408 Stkr.568408stkr 54500 StkrFlyndre.

S.
* * * 2 4* * * * * * * 6 Lispund.6 Lispund.* * *saltet.Gaasekiød,

5.
* *   * 22* * 74 Skyd. 12272 Skpd.Hamp.

** * ** * 130 Alen.* * * 2130 Alen.Hvergarn.
I Lispund.stoLpd. 8Pd 11 Lpd. 8 Pd.* * *Hvidlinger.

* *
.

4 Lpd.* * * 4 Lpd.2* *—Hør.

X. —— 22. Par.* * * 2 Par. 2** *Kalkonske Høns. —804 Tønde* * * 43 Tønder. 1234 Tønde. 638* * ** *Kiød, saltet.
7Skpd. 4Lp2 Skp. 1 Lpd 27 Skpd. 5 Lpd 5602 *røget.

7 Lispund.* 9 * * 31 Skp.4Lp 31 Skpd. 11 Lpd* * * 494* *Klipsisk.

L.
1 Lispund. I Lispund.

5Langer.
2 — 221326 Alen.1716 Alen. 610 Alen.* * ** * **Lærred.

m. 32X Tønbe. 8¼ Tønde.3¼ Tønde.Makreel.
* * * 3 Lispund.— 23 Lpd.* * *tørre. * * * 1½ Tønde.* * * * * * 1914 Tønde.* *  Miød.

O. *224 Alen. 24 Alen.
Olmerdug. * *2      24 Skpd. 7Skp. 3Pd.

25
9skpd. 10lpd. 8 pd

Øste, jydske.

P.
2 I Lispund.* * 3         11 Lpd.ePølser.

R.
202 Skp. 2Lpd. 2 Skpd. 12 Lpd10 LispundRokker

9 Stkr.Stkr.* * * * * * * * * * * * * 33* *Nævebælge.

S.
92 * *2 * 6 164 Tønder. 4 Tønder.* * *

Sild, saltede.
Skin af Faar og Lam, 13* * 2

Dæger. 13 Dæger.10 Dæger.—beredte.
* *5* * 13 Tønder. 64827 Tdr.14 Tønder.* * *Smør.

T.
* * 4 Lispund.4 Lispund.* *

Talg. —* * * 28 Lispund.28 Lpd.* ** *Tællelys.
2 17634 Tønder.3 34 Tdr.Tiere, indstrandet tildeels.
* Tønde. 32 Tdr.* * * 136174 Tønde13 Tønder.I1 Tønde.2Torsk, saltet.
22 Lispund 22 Lispund.

8— 2tør.
* * * 18 Stkr.  113 Stkr.

Tørklæder. * 

U.— 24 Lispund. ¬  961 Skpd. 12 Lpd.18 Lpd.    * * *Uld. ¬

B.
Østers, fangede med Garn.1   14 Tønde.  114. Tønde.

Udgaaende Summa 6281

*

51

48

164

48

32.

32

64

16

40

32

64



————— 27

Af denne Fortegnelse seer da Læseren,

hvorledes det har været fat med Schagens Han¬

del Aar 1782 og at ligesaa lidet, som der er

kommet ud af den svenske Handel med Scha¬

gen i Aarene 1780 og — 8t, ligesaa liden

Omsætning har der og været for saavidt den

Post angaaer, i Aaret 1782, og ventelig frem¬

deles vil blive og ligne Aarene 1783, 84, 85.

og 86, i saa Maade de 2 foregaaende, nogle

indstrandede Vares Omsats undtagen som til

Sverrig bleve overførte, og deels af de Svenske

selv kiøbte Ao. 1783, men med Kiøbenhavn

derimod har Omsatsen overgaaet de forrige Aar,

og det fornemmelig af den Aarsag, at Fiske¬

fangsten var noget meer fordeelaatig 1782, end

som de foregaaende Aar, og Fiskevarene der¬

hos mere begierlige, end tilforn formedelst den

vedvarende Krig. I Sæbye og Fladstrand m. v.

berettes Folk at befinde sig vel ved, deels at

lade afhente fersk Sild i Sverrig, og deels

kiøbe den tilført af de Svenske, men paa Scha¬

gen betiener ingen sig deraf. Det vilde maa¬

skee lidet gavne om jeg indlod mig i at fore¬

stille Urimeligheden af denne Handelsmaade,

men imidlertid troer jeg, det var nok saa nyt¬

tigt, at øve de indfødte Landets Børn i at

ind¬S 2.
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indsamle denne store Skat, end som at kiøbe

den med Kiølens Mynt af Fremmede. Til

denne Fangst er Dannemark fuldkommen lige¬

saavel berettiget, som Sverrig, men hvorfor

den forsømmes mere af den ene, end den an¬

den Nation, er mig ubekiendt. Mare est Co¬

mune omnibus1 Den lybske Handel synes ellers

ikke at kunne medføre synderlig Gevinst; thi

fortienes der noget ved Flyndre=Afsatsen, saa

blive ikke allene Fartøierne som oftest længe

liggende i Lybek og tære paa Lasten, men Kiøb¬

manden taber desuden i det mindste 6 Procent,

efter Beretning, som f. Ex. i Aaret 1782, og

13 Procent Ao. 1783 af danske Bankosedler,

som ombyttes med Vare, eller bruges til andre

nødvendige Udgivter. Et skrækkeligt Forliis,

hvis denne Kiøbmændenes Beretning er grun¬

det paa Sandhed, som gid at kunde i Tide af

den kloge og indsigtsfulde Statsmand forebyg¬

ges, ligesom og Courant=Myntens Udførsel,

hvorpaa gives ⅖ til io Procent Opgield af

omløbende Jøder og andre ligesaa vindesyge og

ildetænkende Kræmmere imod Staten, ja mere,

naar Mynten bestaaer i Specie=Rigsdaler og

Kroner allene, og har jeg ikke kundet undlade

at tilføie denne Anmerkning, som i al Sandhed

er
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er vel grundet, og er det i den Anledning at

slige Svende, ligesom Grændserne ved Tydsk¬

land hvortil Courant=Mynten formenes især

at udløbe, synes at behøve al Agtpaagivenhed

af et alvorligt Stats=Øie. Det Kongelige

Vestindiske= Guineiske Rente= og General

Toldkammer har tydeligen indseet, at af Myn¬

tens ulovlige Udførsel af Landet vilde følge en

overmaade betydelig Skade. Sagen har den

fuldkomne Rigtighed som Vexelkoursen i For¬

hold til Bankonoterne m. v. udtrykkelig kan

bevise. For at forebygge denne statsskadelige

Fare, har dette omsorgsfulde høie Departement

udstædet Ordre til alle Toldere i Riget, at de

nøie skulde passe paa, at ingen dansk Mynt

blev udført af Landet. Hensigten er priselig:

men om en Tolder, især ved Søestederne, havde

1000 Dine, som en Argus, saa kunde dog en

Matros ikke at nævne flere, udføre 1000 Rdl.

trods for Tolderens Næse: Ellers anmerkes

desuden, a) at Specerier og deslige fremmede

Kiøkkensager til dagligt Brug just ikke ødelægge

Schagens Kiøbstæd, som ogsaa er unødvendigt

i enhver Huusholding, da Rigerne frembringe

alle de aromatiske Ting, som udfordres til Li¬

vets Ophold og Ganens Kræsenhed om ikke

S 3 langt



—280 —

langt derover. Forsynet har vidst, hvad der

var os bedst tienligtl Men til Giestebuder

sees endeel af dette saa at kalde unødvendige

Kram. I Sirup, denne saa nydelige Pro¬

dukt, eller vice verla, synes som den gemene

Mand finder stor Behag, hvilket kan erfares

af Forbrugelsen, og de foregaaende Fortegnel¬

ser over Indførselen; men da Melk, Smør,

Øl, og kort sagt, alle diluentia eller Lubricantia,

som Lægerne kalde det ere meget kostbare og

vanskelige at bekomme, saa maaeTjo Vand og

Sirup holde for deels, efter Beretning, til at

dyppe Grød i, og deels kogte Flyndre m. v.,

hvilket sidste jeg dog ikke har seet, men som en

factig Fiskermand ikke kan lægges til Last, om

saa var. b) Giør Schagens Kiøbstæd ingen

dyr Tid paa Brændeved; thi uagtet at saavel

Mar=, som Knub= og Sand Torv baade ere

vanskelige at bekomme og stige desuden aarlig

i Prisen, saa indføres dog ikke mere Brænde

til Schagen, end som Tabellerne udvise, nem¬

lig 2, 3 til 4 Favne aarlig, som betyder saare

lidet, men derimod falder noget af Skibsvrag

af og tilg og dette understøtter især de Fattige,

saavidt det kan strække. c) Bestyrke Indfør¬

sels=Listerne m. v. den i et andet Kapitel gi¬

vende
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vende Beretning, nemlig, at der ikke kan herske

i Schagens Bye nogen overdrevne Laster, for

saavidt Misbrug af Drikkevare anbelanger; thi

naar den til Søes indførte Summa af Brænde¬

viin lægges til det, som brændes i Byen, og

ved Formalingen vedbørlig konsumeres, da bli¬

ver det forbrugte Qvantum, det ene Aar at

ligne imod det andet, aarlig at anslaae for om¬

trent 12 til 13 Tønder. Den fast almindelige

Mening, nemlig at Fiskere og Søefolk ikke kan

erholde vedbørlig Helbred og Styrke, med min¬

dre de jevnlig vederqvæges med denne Likør,

synes mig ellers at kunde taale en ikke ringe

Indskrænkning; thi Erfarenhed har jo saa ofte

viist og viser, at de, der aldrig smnage eller

have smagt Brændeviin et Par gange om Aaret

maaskee undtagen, og dog næret sig ved Søen

deres hele Levetid, have beholdt deres Helbred

og Kræfrer til det yderste, samt blevne gamle

Folk, og disse Exempler ere ikke rare. Men

jeg veed vel, at nogle have i Anledning af den

ringe Brændeviins=Forbrugelse i Byen havt

Tanker om slige Vares Indsnigelse landværts

og ved Nattetider, og da tilstaaer jeg, i Følge

Erfarenhed efterdi Brændeviin endog er ble¬

vet anholdt til Confiskation i min Tid, at dette

S 4 in¬
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intotum ikke kan blive at nægte, ihvorvel at

Gierningsmændene sielden lblive trufne, forme¬

delst at Byen er aaben allevegne og paa alle

Sider samt over en ½ Miils Vei i Om¬

kreds naar alle 3 Byer tages i Betragt¬

ning, hvoraf sølger, efter min Formening,

at om Kongen end holdt er halvt Regimene

Soldater paa Vagt, saa tvivler jeg høiligen

paa, at de vare i Stand til, undtagen per

Slumpelykke, at antræffe een eneste Dunk Bræn¬

deviin, og meget mindre flere hvorpaa ere satte

saa mange Prøver. De høie Kornpriser og In¬

qvisitioner paa Landet forhindre og i øvrigt for

nærværende Tid mere, end som tilforn, dette

Misbrug. d) Bliver vel aldrig i nogen Kiøb¬

stæd forbrugt mindre Hvedebrød naar der

er Rug at faae, end paa Schagen, som Ta¬

bellerne udvise, for saavidt at Indførselen deraf

til Søes angaaer, og betragter man Sagen fra

den anden Side, nemlig i Hensigt til Bagning

i Byen selv, da er det sielden, til Giestebuder

undtagen, at andet fiint Brød dliver bagt, end

som gode Raad, hvorudi Høie og Lave ere

ligesom forgabte paa Stedet. e) Er det vel

sandt, at der forbruges ikkun lidet af Fiskebeen

til Snørliver og deslige Fruentimmersager paa

Scha¬
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Schagen om Aaret; men ikke desto mindre sees

dog af Prisen i Fortegnelserne, der dog er sat

2 Rdlr. lavere, end som den virkelig tilsidst

blev Ao. 1782 hvor ublue Kiøbmandsstanden

er i at tage Fordele paa de hiembragte Vare,

der undertiden endda ere heel maadelige, og

gaaer det saaledes til i Almindelighed og med

de fleste Sorter, nemlig at naar der ikke kan

vindes Skilling paa Skilling, og langt derover

naar det lakker imod Foraaret, synes alting at

være omsonst, hvilket røber en usel og høker¬

agtig Handel. †) Kan det med Sandhed siges,

at ligesom Fruentimmere især og almindelig paa

andre Steder, siges at være begierlige efter Kaffe,

saa finde de ogsaa paa Schagen ikke en ringe

Behag deri, ja Fiskerne miste heller et Maal¬

tid Mad, end de ville undvære denne Modens

Drik, naar den er at bekomme, ligemeget, hvor høit

Kiøbmanden end opskruer hans Bønner. g) Be¬

træffende den Bernsteen eller Rav, som udføres

fra Schagen, da falder den ikke deromkring,

men høiere oppe ved Strandkanten af Vester¬

havet, som f. Ex. ved Kiulen, Blokhuset og

saa fremdeles. Ved Asdal berettes Bernsteen

at findes udi en Bæk, og var det derhen jeg

vilde have reist med Jordboeret, men uforbi¬

S 5 gien¬
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giengelige Embedsforretninger holdt mig derfra

tilbage, da jeg dog havde lavet alting i Stand.

Den Rav, som falder ved Vesterhavet, er ikke

just af nogen synderlig Godhed, da den deels

har saa mange Ridser i sig, og deels i Al¬

mindelighed er mørkladen af Farve og ligesom

forbrændt, men dog med Forskiel. Prisen paa

Rav til Røgelse er gemeenlig 8 Skill. pr. Lod,

men 3 Mark pr. Lod af den Bernsteen, som

nogenlunde ansees tienlig til Arbeide, og er

giennemsigtig, samt falder i det Gule. Herr

Pors Munch, Eier af Oddens Gods, arbei¬

der ziirlig i Rav, som iblandt andre Fortiene¬

ster bør lægges ham til Roes: Store Styk¬

ker findes sielden af denne Produkt, men ge¬

meenlig af 3, 4 til § Lods Vægt. h) At

Flyndrene ellers ere den fordeelagtigste Fiske¬

sort, som falder ved Schagen viser saavel dette,

som foregaaende Aars Udførsels=Lister, ja kunde

og tydeligere vise det for Aaret 178§, dersom

Extrakterne derover vare ved Haanden, da dette

Slags Fiskerie ret lykkedes for Alvor dette Aar,

og endelig i) anmerkes, at fast alt det Lærred

og Hvergarn, hvilket sidste bestaaer af godt og

stærk Tøi som oftest, er indbragt fra Landet;

thi med slige Sager befatte Schagens Fruentim¬

mer
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mer sig ikke ret meget, undtagen til Huusholdings

Brug, ja neppe det engang, nagtet at endeel

af dem dog kan forestaae en Vævestoel temme¬

lig godt; men ere derimod nok saa raske som

Mandfolkene, naar de komme paa og følge Vaad¬

stranden, ja jeg har lagt Merke til, at der ere

kun faa i Schagens eller Raabierge Sogn, der

forstaae eller have lagt sig efter at binde Strøm¬

per m. v. ligesom og at de der binde Garn,

baade lade sig vel betale, og ere paa sine Ti¬

der vanskelige at bekomme. I Hornsherred

skal det desuden være en fast almindelig Sæd¬

vane, at Tienestekarlene slunte ørkesløse alle de

lange Vinteraftener, uden at være deres Fore¬

satte til allermindste Nytte, hvilket er et usige¬

ligt stort Tab for Landet, og altsaa burde al¬

vorlig forebygges, saavidt mueligt: men da en

Huusbond eller Madmoder ikke kan eller tør

komme Tienestefolkene nær paa et Skridt, saa blive

de nødsagede indtil videre at tabe og tage alting

til Takke med Taalmodighed. Mig synes ellers

for at faae Tienestefolkene vante til vedbørlig

Stræbsomhed, at enhver Huusfader i Førstnin¬

gen lokkede dem dertil med smaa Præmiers Ud¬

delelse, indtil at Flittigheden blev ligesom til

en Pligt og indgroet Vane. Regieringen kunde

og
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og meget hielpe til paa sin Side; og da mange

i Tanke om at vinde, bruge Kneb i deres Næ¬

ringer Staten og sig selv til Slutning til

Skade, saa har jeg fornummet paa visse Ste¬

der, at Folk, under at væve farvet hiemme¬

giort Tøi til Salgs har varmet Farvesuppen

i en Potte, og smurt efterhaanden med en Pen¬

sel paa Rendegarnet og Islettet, hvilken Maade

Farvekonstens Grundregler aabenbar bevise at

være uefterrettelig, og følgelig sigtende til at

degradere de indenlandske Fabrikvare som in¬

genlunde bør finde Sted, dersom man nogen¬

finde værdig agter at kappes om Fortrin med

Fremmede. Disse ere mine ringe Tanker, men

Resten henstilles til den gunstige Læsers egne

Betænkninger.

Og efterdi at Told= og Konsumtionsvæse¬

net staae saa nøie i Sammenhæng med hinan¬

den, vil jeg med nogle faa Ord endnu røre noget

derved, erindrende, at hvis der var en sikker

Havn ved Schagen, da havde man ikke nødig

at kalde i Tvivl, at jo Schagens Told nok

skulde erholde Fortrin for de fleste Kiøbsteder

i Jylland, men da denne fattes og er umue¬

ligt at faae indrettet, saa lide og Toldindkom¬

sterne
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sterne saare meget, ligesom Handelen, derunder,

hvilket iblandt andet kan sees deraf, at Told¬

Annnum for Schagen ved Cirkulair=Ordre af

13. Maji 1780 indtil videre er bestemt til

250 Rdlr., og var det vel saa, at Afgivterne

nogenlunde kunde svare dertil, ja gik endda som

oftest noget lidet over, indtil at Flyndre=Tol¬

den naadigst ved cirkulaire Ordre af 13. Marti

1781 blev eftergivet, men siden den Tid har

den hverken steget eller nogensinde kan ventes

at stige, og meget mindre at overgaae Annuum;

thi naar Flyndrene ere frie for Tolds Er¬

læggelse som udgiøre det største Qvantum af

Udførsels=Varene, saa indrenter Resten ikkun

saare lidet, og allermindst siden ingen Accise,

i Følge Toldrullens Bydende maae hæves af

udgaaende Vare. Strandings=Tolden, som

undertiden kan give brav til Skillingen, men

undertiden lidet, alt efter Indstrandingernes

Forskiellighed, Mængde og Natur, kan ikke

siges egentlig at vedkomme Toldstedets faste Told¬

indtrader: Kort sagt, en Tolder paa Schagen,

formedelst Havnens Vanskelighed, maae være

betænkt paa, at reise sig midt om Natten, for

at skrive en Toldseddel paa §, 6 til 800 Flyn¬

dee, sig selv til Ærgelse, og Kongen til ingen

Nytte
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Nytte, undtagen for saavidt at holde Orden:

Naar det altsaa ikke var, for at hæmme Told¬

sviig og kontrebande Vares Indførsel og Ind¬

snigelse, samt for at passe paa de Kongelige

Rettigheder under Strandings=Tilfælde, saa

synes neppe Umagen værd at Hans Majestæt

skulde holde nogen Tolder paa Schagen; thi

den virkelige Told, som erhværves, eller kan

erhværves ved Schagens Handel under nærvæ¬

rende Forfatning, udgiør neppe meer end den

Løn, som Tolderen allernaadigst er tilstaaet,

nemlig 100 Rdlr. aarlig. Nærværende By¬

foged er Byskriver, Kommissionær, Veier og

Maaler, og Eier af Byens Mølle m. v. Kon¬

sumtionsvæsenet eller Bestyrelsen deraf er an¬

hængiggiort Toldertienesten for nærværende Tid,

hvorfor Tolderen som Forvalter og Inkassator

tillige nyder 30 Rdlr. aarlig, og 10 til 12 Rdlr.

til Skrivermaterialier; men Konsumtions=Kon¬

trolløren er tilstaaet 80 Rdlr. aarlig i Løn, og

er den nu værende den første, som har tiene

paa Stedet i den Charge.. Konsumtions=An¬

nuum var tilforn 750 Rdlr., men er nu paa

nogen Tid allernaadigst nedsat til 500 Rdlr.

i Følge Bekiendtgiørelse ved Cirkulair=Ordre af

13. April 1782. Konsumtionen af den Bye

Høien
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Høien kan imellem Aar og Dag beløbe sig til

25 til 30 Rdlr. og derunder, men i alles af

det hele konsumtionspligtige Sred eller alle 3

Byer, circa 1000 Rdlr., inden at Udgivierne

blive fradragne: og er dette alt, hvad jeg har

fundet fornødent at erindre om Schagens Han¬

del og Næringsstand.

G

Tolvte
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Tolvte Kapitel.

Om

Baade og Fartøiernes Bygningsmaade,

samt

nogle Jagttagelser,

Søefarten vedkommende.

I Schagen og Østerbye findes for nærværende

Tid ikkun 24 virkelige Fiskerbaade, og 3 i

Høien, samt desuden nogle faa øverst oppe i

Schagens Sogn. Disse Baade bestyres af det

dertil behøvende Mandskab som har slaaet sig

sammen i ligesaa mange Selskaber, som Baa¬

dene ere. Enhver af disse Baade ere ansatte

til ⅓ Læst, svare og nogenledes dertil i alle

Tilfælde, og kaldes under Toldexpeditionerne

aabne Roers Fiskerbaade. I de senere Ti¬

der skal saavel Selskabernes som Baadenes An¬

tal have aftaget, og det fornemmelig i Høien,

ligesom Byens væsentlige Næringer saa at der

nu ikke findes flere tilbage, end som foran er

meldet,
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meldet, og skal være knap nok, allerhelst, naar

denne liden Fiskerflekke, thi andet bør den nu

ikke med Rette kaldes, ved Udskrivning berøves

nogle af dens ellers svage Mandskab, at de

overblevne Baade kan holdes ude paa Fiskerie,

med mindre der søges Hielp hos Landmanden,

der fornemmelig i Pløinings= og Høstetiden,

ikke just ere af de allerbarmhiertigste i saa Fald,

hvilket heller ikke er at fortænke dem for, da der

i den Tid falder Arbeide i Overflødighed hiemme.

Indbyggerne paa Stedet bygge ellers selv deres

Fiskerbaade eller rettere sagt, de iblandt dem,

som have havt Lyst til at øve sig i dette nyt¬

tige Haandværk og kan ikke nægtes, at Arbei¬

det jo baade bliver troefast giort, og seer der¬

hos temmelig ziirligt ud, men for sin Hurtig¬

heds Skyld synes dette Arbeidsfolk ikke at for¬

tiene nogen synderlig Berømmelse, ihvorvel det

dog er Skade at slige uundværlige Arbeidere

paa dette Sted begynde efterhaanden at for¬

mindskes saa Vedkommende desaarsag ofte sæt¬

tes i stor Forlegenhed, som burde forebygges i

Tide, deels for at Næringerne ikke skal standse,

og deels Arbeidslønnen ikke stige alt for høit,

Handels= og Fiskerstanden til Skade. I Kiøben¬

havn kan allerede en Tømmermand haves let¬

T tere,
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tere end paa Schagen, naar alting tages i

Betragtning. At Jernarbeide iligemaade maae

falde temmelig dyrt paa Schagen, følger af

Fornødenhed, da der saa at sige ikkun er een

Kleinsmed som med Nytte, naar han finder

for godt, kan gaae Folk tilhaande, og er des¬

uden beskieftiget med andre Forretninger. Saa¬

ledes er og Schagen fast blottet for alle andre

Haandværksfolk; thi der opholde sig ingen Sned¬

kere hvoraf følger, at naar nogen døer f. Ex.

maae der affærdiges et Bud 4 til 5 Mile, in¬

den en Liigkiste kan giøres i Stand; ingen

Bødker, som dog synes utroeligt paa et Sted,

hvor der drives Handel: Tøndegodset bliver og

slaaet til derefter; ingen virkelig udlært Reeb¬

slager ingen Blokkedreier, ingen Kompas=,

Hatte=, Potte=, Dug=, Paryk= eller Stolema¬

ger; ikke een eneste Haarskierer, som kan være

ligemeget; ingen Muurmester Glarmester

Remmesnider eller Hiulmand; ingen Huustøm¬

mermænd kort sagtl ingen Haandværksfolk

undtagen een eneste udlevet Skræder, og en

Skomager= Svend, og dog skal Stedet fo¬

restille en Kiøbsted, ja en af de ældste Kiøb¬

stæder i Riget: Gid kun ingen af de an¬

dre smaa Kiøbstæder befandtes i samme Til¬

stand,
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stand og at de ikke behøvede at forskrive alle

dem fra Landet eller andre Steder, som skal

forrette noget borgerligt Arbeide, lige indtil

Tækkemanden, hvortil Schagens Bye er nød¬

saget, og det ikke uden ringe Tab, da uden¬

byes Folk nok forstaae baade at lade sig tigge

og betale, naar de fornemme, at en eller an¬

den er forlegen, og kommer det deels deraf

f. Ex. at Huusbygningen paa Schagen er saa

kostbar og deels at Kiøbmændene sielden føre

andet hiem, end Vragstømmer, for hvilket de

kan forlange og faae det, dem selv lyster; thi

ellers lade de det ligge, vidende at Folk tilsidst

bliver nødsaget til at krybe til Korset, og har

saaledes denne Sag sin fuldkomne Rigtighed.

Men for at komme til Baadebygningen igien,

da har jeg givet Agt paa, at de fleste af Scha¬

gens Fiskerbaade ere indvendig imellem For= og

Agterstavnen kun 10¼ Alen lange, og i Bre¬

den ved Seiltovten 3¼ Alen, samt ved Skud¬

tovten 4¼, og tværs over Skuden, eller det

Rum, som er agter for Skudtovten, alt over¬

hoved at beregne indvendig 34 Alen 3¼ Tomme,

hvor Baadene ere meest brede. Men derimod

foran ved Pigtæltet (saaledes kaldes Rummet

imellem Fortovten og Forstavnen) udgiør Bre¬

T 2 den
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den ikke meer end som 3 Alen 2 Tommer. Fra

Forstavnen til Stevnestovten ere 34 Al., men

Skuden 2 Alen 14½ Tomme, hvoraf læt fal¬

der at bedømme saavel Forrummets Seilrum¬

mets, som Fiskerummets Længde, naar ikkun

dette lægges til, at Kiøltræet i disse Baade ud¬

giør 8¼ Alen i Almindelighed. Agterstavnen

er † tyndere indvendig, end udvendig, og alt¬

saa paa det sidste Sted 7½ Tomme i Tykkelsen

oventil, men forneden †½ Tomme, samt i Læng¬

den 22† Tomme og kun lidet krumbøiet, hvor¬

imod Forstavnen er 2 Alen 164 Tomme lang,

meget meer bøiet, end som den anden, og i øv¬

rigt i alle Henseender dannet som Agterstavnen.

Paa Roeret, som oventil er 8½ Tomme i Bre¬

den, og neden, Fisken iberegnet, 14 Tommer,

sidder en 2 Al. 12 Tommer lang Roerpind,

som paa Stedet kaldes Dræb, men Hoon de

Bræder som række ovenfor den virkelige Rel¬

ling, og ere § Tømmer brede. Essing er en¬

hver Baadebygger bekiendt, ligesom Hielm¬

holtene der ere af Skikkelse som paa andre

Baade. Men betræffende Dybden eller Høiden,

da er den i Fiskerummet fra Kiølsiden, og op

til Tovten 1 Alen 4 Tommer og ved Seil¬

tovten 21 Tommer, men ved Fortovten 25, og

maalte
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maalte langs med Hovnene 114 Al. 1 Tomme.

Roerslæggene paa en saadan Fiskerbaad ere

gemeenlig 4, siddende paa skraaes, fordi at

Aarerne ere 11 til 12 Alen lange, der fornem¬

melig i ondt Veir ikke kan bestyres af mindre,

end 2 Mænd. Piktælt Stafntælt Mast¬

tælt og Fisketælt kaldes nogle sammennaglede

Bræder der lægges ned i ethvert Rum, lige¬

som i For= og Agterrummet, for at Fiskerne,

og medhavende Sager ikke skal blive vaade,

og formoder jeg da, at en erfaren Baadebygger

ved Hielp af ovenanførte Beretning, magelig

vil kunne veilede sig til at kiende Grunden af

Schagens Baadebyzningskonst. Men nu hører

ogsaa til, at der gives tillige nogen Oplysning

om de brugelige Seil paa disse Baade. Det

er brugeligt overalt, at slige Baade ere forsy¬

nede med 2 Master hvoraf den ene kaldes

Stormast, og den anden Fokkemast. Begge

disse kan tages ud og reises eller sættes op,

naar det behøves. Stormasten er 8 Alen høi,

og 13 Tommer i Runddeel ved Seiltovten, men

Fokkemasten 54 Alen lang, og 74 Tomme tyk

omkring nedentil. Storseilet bestaaer af 4 Duge,

hvilke, naar de alle ere sammensyede, knap holde

5 Alen, og disse udgiør dog Seilets Brede

vedT 3
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Raaen, men nedentil er det 6 Alen, og 6¼ i

Høiden. Fokken giøres af 2 Duge, 5 Ovar¬

teer brede, og bredere er den ikke oventil, men

derimod nedentil 2 Alen, og 44 Alen høi. Nu

vil jeg da til Slutning give mine ringe Be¬

tænkninger tilkiende over disse Schagens Baade,

som synes at bør være følgende. a) I Hen¬

seende til Egnens Beskaffenhed, og den meget

sandagtige Grund ved Havkanten, saa ansees

disse Baade for at være alt for svære i Tøm¬

meret til at slæbe frem og tilbage fra Havet

af et svagt Mandskab, allerhelst naar Under¬

delen af Baadene er bygget af Eeg, og Fol¬

kene ikke have indrettet smaa Vindespil paa

Stranden, eller bruge de saa kaldede Lunner,

for at trække Baadene op eller ned paa, hvil¬

ket dog magelig kunde skee og hvoraf i mang¬

lende Fald ligesom af det, at Fiskerne sielden

betiene sig af Ruller eller hielpe hinanden, føl¬

ger at Folkene ofte slæbe over deres Kræfter,

og paadrage sig ikke sielden Brok, og andre slige

skadelige Sygdomme, som tilforn er meldet.

Men paa alt dette kunde den simpleste Mekanik

raade Bod, dersom Vedkommende selv vilde.

b) Er det en afgiort Sag, at dersom slige

Baade skulde bruges paa de Steder hvor der

falder
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falder huul eller krap Brænding, saa vare de

alt for korte i Kiølen, men paa Schagen gaae

de for saavidt an, efterdi at Revlene saa me¬

get formindske Søebrudet, hvortil i al Sand¬

hed relative kan føies, at Fiskerne paa dette

Sted (uden at dadle deres Handlinger uden

Aarsag) ikke vove sig saa yderlig i Henseende

til Fiskesøgningen, at nogen er ude paa Havet,

naar det for Alvor begynder at bruse, men tog

de 3, 4 til § Mile ud til Søes, som tidt

skeer paa andre Steder, maatte det visselig give

betydelig Forandring. At styre en nupret og

retskaffen Brænding af, der dog sielden bestaaer

af flere ved denne Odde, end 9 Leed, troer jeg

ikkun saa paa Stedet forstaae sig paa, og er det

en stor Lykke for Mandskabets Vedligeholdelse,

at Revlene dæmpe Havet saa meget som be¬

kiendt er. Naar en Baad skal løbe lykkelig

igiennem et Søebrud ved Landet, bestaaende af

18 til 24 Led, og Havet er ret i sin fulde

Kraft, da hedder det, at Roergiengeren passer

vel paa, og har den Kommando, Hurtighed og

Mod, som dertil hører; thi ellers er Mand¬

skabet tabt i en Hast, og i slige Tilfælde gavne

kun lidet Schagens svære Baadsaare, der vilde

trække Mandskabet, under Bølgernes Reisning,

overT4
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c) Synes Seiladsen at væreover Borde.

heel maadelig, allerhelst for saavidt Fokken an¬

belanger, der ikkun er at ansee som et Børne¬

værk i Relation til de store Elementer, man

har med at giøre, for at bierge Liv og Gods,

og i Forhold til andre Søefolks Indretninger,

som jeg nøie har betragtet, besynderlig i Sver¬

rig og Norge. Nordmændene have og indret¬

tet deres Søevæsen paa en anden Fod, forstaae

ogsaa deres Sager anderledes, end de, der boe

paa og nær ved Schagen, enhver derfor især

ulastet. Ved den sydlige Side have Fiskerne

Fokken forbraset, naar de lande men sielden

ved den modsatte, eller opefter ved Vesterhavet,

som maae have sin Aarsag i Brændingernes

ulige Handling paa denne og hine Kyster. Men

angaaende Fartøierne, da ere de, som tilhøre

Schagens Kiøbstæd, for nærværende Tid 15 i

Tallet, og af 1 til 2½ Læsters Drægtighed, alle

skarp byggede, og med eet Dæk i. Naar no¬

gen enten forliser sit Fartøi, eller vil have et

nyt anskaffet, da kiøbe Skipperne gemeenlig øn

ny Baad fra Sverrig, af 1 til 2 Læsters Dræg¬

tighed, og lade den siden forbygge paa Stedet,

hvilket falder mindre kostbart end ellers efter¬

som de Svenske aflade deres Baade for en me¬

ger
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get let og taalelig Priis. Den saa kaldte Klin¬

kebygningsmaade er meest almindelig paa Scha¬

gen, ligesom paa de fleste andre Steder i Pro¬

vindserne hvoraf let er at slutte Resten. Scha¬

gens Fartøier ere ellers temmelig gode Seilere,

og gaae nok saa vel til Vinden, som Naboe¬

skuderne ere og derhos lette og magelige at

vende og dreie for indehavende soagt Mandskab,

som gemeenlig bestaaer af een Matros og een

Dreng, foruden Skipperen, som er Styrmand

tillige. De mindste Fartøier føres af Skippe¬

ren og en Dreng, eller en Matros i Drengens

Sted. Om Sommeren, eller saa længe Farten

varer, sættes Schagens Skuder sielden paa Land,

da det falder alt for bekosteligt, efter hver fuld¬

endt Reise, at iværksætte slige Foranstaltninger;

Fartøierne blive altsaa imidlertid bragte inden

for de 2 yderste Revle og der lagte til An¬

kers i de saa kaldede Kiile, eller paa saadanne

Steder hvor Vandet er dybest, og følgelig

mindst Brud er at vente. Een Mand maae

stedse ligge om Borde for at lændse og klare

Tovene, i Tilfælde af at Vinden springer om,

eller Strømmen vender sig, og er dette en ikke

mindre bekostelig end ubehagelig Forretning for

de Matroser, som have paataget sig dette Ar¬

T5 beid:;



— 
300 —*

beide; thi det hænder sig ofte, at ingen kan gaae

til eller fra Borde i samfulde 4, † til 6 Dage,

og kan deraf sluttes, at disse Fartøier maae paa

sine Tider være underkastede megen Fare i slige

Tilfælde, ihvorvel at de dog sielden drive i Land,

efterdi at Vedkommende ikke allene forstaae, men

og tillige ere omhyggelige for at forsyne dem

med de Sager, som Stedet og Omstændighe¬

derne nødvendig udfordre. At lære den rette

Maade, at sætte Ankere forsvarlig for Revlene,

og det store Søebrud, har jeg ikke saa nøie,

som jeg ønskede, kundet komme efter, og alt¬

saa vover jeg ikke at beskrive, eller med nogen

Vished indlade mig i den Sag: nok at Ved¬

kommende deri ere ret vel øvede, og kunde dette

endog sigte til fremmede smaa Fartøiers Red¬

ning i paakommende Tilfælde. Tilforn skal

Skipperne have kastet Anker imellem den yderste

og mellemste Revel, og da hændte det sig, efter

Beretning, at Fartøierne oftere kom til Skade,

end som nuomstunder, hvilket synes falde af For¬

nødenhed efterdi at 2 Sandbanker, beliggende

inden for hinanden, altid tage meer Søebrud

af, end som een eneste. At ligge inden for

den tredie Revel, gaaer ikke an formedelst Van¬

dets Lavhed under Søebruddene. Ræer, Ma¬

ster
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ster og Stænger bringes i Land, uaar Fartøi¬

erne saaledes som foran er meldet, skal blive

liggende i nogen Tid. I øvrigt ansees slig en

Ankerplads ganske usikker for store Skibe, ja,

om der end inden for berørte Revle var tilstræk¬

kelig dybt Vand nok. Men derimod indsees

ingenlunde, at uden for alle Revlene, eller paa

de Steder hvor der falder Vand af §, 8 til

10 Favnes Dybde, med fast tiltagende Leer¬

grund imod Landet, kan være saa meget i

Veien, som deels indenrigske og deels udenrigske

Folk mene, og ere bange for, naar de ved en

eller anden Leilighed skal søge Fragt ved Scha¬

gen, og bestyrkes denne Beretning ikke lidet

ved 6 Aars egen Erfarenhed, efterdi at det

tidt i den Tid er indtruffet, at de Forbiseilende

ikke allene om Sommerdage, men og ved Hø¬

stetider i Himmelstorm og Veir, ere blevne nød¬

sagede til at kaste Anker paa Schagens Bugt,

og det undertiden midt i Farvandet, men un¬

dertiden nærmere Rifet, end Fladstrand, alt

efter Omstændighederne og dog riet Stormen

af, uden, saavidt bekiendt er, at have kommet

til nogen Skade: og da jeg ofte selv har været

med danske Søefolk, der, i Mangel af dem

bekiendte Havne og Ankerpladse, have taget den

Be¬
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Beslutning, i Nødstilfælde og naar Skibene

ikke længer kunde føre Seil eller bierge sig i

Nordsøen, at lændse lige fra Rifet af, eller

giøre en Vendereise til Helsingøer som baade

er høist farligt, især i de mørke og lange Høste¬

nætter, og derhos forsinker Handelens Løb over¬

maade meget, saa tør jeg med temmelig Vis¬

hed, og paa Grund af ovenanførte, forsikre den

handlende Stat om, at naar Fartøierne ere

forsynede som de altid bør være med gode

Tov og Ankere, da er Ankergrunden fast nok

til at holde. Men at lægge sig paa dette Sted

især med sydlige Vinde til Ankers, og være

slet sorsynet med Ankere og Tove, tilraades

Handelsmanden eller de Søefarende ikke, og

ligesaa lidet, at et Fartøi af stor Last og Dræg¬

tighed lægger sig nærmere Landet, end som paa

7, 8 til 9 Favne dybt Vand. Men kastes

Anker paa Østersbankerne da staae Ankerto¬

vene Fare for at skamfiles. Det er ellers i For¬

veien meldet, at uden for begge Sider af Scha¬

gen ligge 3 Banker eller Revler, nemlig den

saa kaldte store, mellemste og inderste Revel.

Disse Revler ere i Freds= og Krigstider en

Formuur for Landet, men farlige nok for Søe¬

farten, naar den ikke ret kiender dem. De

findes
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findes og ikke aflagte i noget Søe=eller Land¬

kort, saavidt mig er bekiendt, hvorfor jeg har

holdt det fornødent, at lade en Stump af Lan¬

det aftegne, der strækker sig indtil det blinde

Rif, og ikke længere med alle 3 Revler ved

Siden. See Tab. IV I stille Veir

sees disse Revle ikke, men jo meer Havet rei¬

ser sig, jo tydeligere lade de sig tilsyne. Først

støde Bølgerne an paa den store Revel, siden

den anden, tredie, og endelig paa Landet. Van¬

dets Dybde imellem disse Revle er noget afvex¬

lende, ligesom Grunden afskylles eller tiltager

ved Havets Omtumling; men i Almindelighed

er dog Vandet ovenfor den største eller yderste

Banke §, 6 til 7 Fod, og lavere oven for de

andre. De Banker som ligge omkring Scha¬

gen, bestaae ikke af Steen, men af haard og

kompakt Sand, hvorpaa Skibene hugge sig i

Stykker, saasnart som Havet bliver noget vel

uroeligt, men imellem Revlerne fornemmelig

paa den sydlige Side, er Grunden saa blød,

at Skibene i en kort Tid male sig ned i San¬

det, og komme aldrig fra Stedet siden, med

mindre at en svær Brænding med høie Vande

indfalder. Ao. 1776 kom jeg fra Island med

en Skipper hiemmehørende i Holstein, hvis

Navn
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Navn jeg nu ikke erindrer men som sandelig

var en erfaren, haardføer og duelig Søemand.

Kort uden for Schagen i Nordsøen paakom en

hæftig Storm af Nordvest med Tykning og

Taage. Natten stundede til, og Fartøiet blev

dreiet bi til Kl. 6 Sl. F. M., da Skipperen resol¬

verede, at seile ind paa Loddet, forvisset om,

at være vel frie for Schagens Rif, naar han

fik Lodskud af 25 Favne og derpaa holdt han

af. Men det varede ikke længe, inden man

blev vaer, at Fartøiet var kommet ind i Kløv¬

ten imellem Nordøst= og Sydøstnakken af Rifet,

og giordes da al Konst nødig i at prange Seil

forbi den sidste. Heraf slutter jeg da sikkert,

saavelsom af egen Erfarenhed paa Stedet, at

en Søemand, som kommer fra Nordhavet, ikke

maae stole paa hans Lodskud af 25 Favne, for

at være frie for Rifet men derimod upaatviv¬

lelig, naar Fartøierne komme fra Sundet, ja

indtil 17 Favne da de endog ere frie med

mindre at Vinden skulde være alt for kontrær,

eller og ingen Seil kunde føres. Ligesom Rev¬

lene bestaae af haard Sandgrund, saa bestaae

og begge Fløie af Rifet af samme Materie.

Vel forandres ikke, saavidt mig er bekiendt,

Hovedsituationen af Schagens Rif, men dere

imod
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imod ere Udgrundene eller Udkanterne idelige

Forandringer underkastede, som foraarsages deels

ved de stærke Strømme og deels den gruelig

svære Brænding, som indfalder paa dette far¬

lige Sted hvoraf følger, at Vandets Dybde

paa og ved Siderne af Rifet er noget afvex¬

lende, og altsaa ikke lokaliter som ubevægelig kan

bestemmes. Imidlertid da Grundene ere sagte

opgaaende, saavel i Kløvten, som paa begge

Sider af begge Nakker, saa følger af Fornø¬

denhed, at Vandets Dybde i Forhold dertil

maae til= og aftage. Inderst imellem Fløiene

fra A til B Tab. V. er Vandet §, 6, 8 til

10 Fod dybt, da det siden udefter tem¬

melig hastig forandres, og bliver 13, 14, 20

til 25 Favne dybt m. v. Ved den sydlige Side

voxer Vandet efterhaanden til 6, 7, 8 Favne,

ja vel 10 til 11 i Linie med Østersbankerne.

Den Tegning, som her forestilles, er tagen

Aar 1785, da Rifet stod i Baal og Brand,

og Havet var opirret af N. V. Storm. Paa

den nordlige Side af Schagen er fast Anker¬

grund, med passende dybt Vand for alle Slags

Skibe; thi Vandet afvexler f. Ex. fra 3 til

10 Favne, og falder derefter i Dybet. Disse

store Fordele lader til, som Landets egne Børn

endnu



— —306 —

endnu ikke ret kiende; thi naar hele Flaader

af forskiellige Slags Nationer lægge sig til An¬

kers paa dette Sætterie fra April Maaneds

Udgang til omtrent midt i August, saa findes

meget sielden Dauske Undersaatter deriblandt,

nogle Aabenraaer undtagne. Naar et Fartøi

kommer fra Nordhavet og Vinden falder alt

for sydlig under Forbiseiling af Riset, som er

meget almindeligt, med mindre at en stiv N. V.

eller R. O. Mersseils Kuling trækker igien¬

nem, da er det stor Fordeel for Farten at vide,

at den trygt kan blive beskiermet ved den mod¬

satte Side indtil beqvem Leilighed fülder og

Vinden springer om til N. V. eller N. Er¬

farenhed har lært i min Betieningstid 1784

og 85, at Skibe paa dette Sætterie, og paa ec

andet Sted i Schagens Tolddistrikt under Ve¬

stervallen, have riet de meest rasende Storme

af i Maji, Juni og Julii Maaneder, uden at

komme til mindste Skade. Men Ankere og

Tove maae være virkelig gode. Naar Sep¬

tember Maaned begynder og Havet fordobler,

ja mangfoldiggiør sin vældige Styrke tilraades

alle, at skye Vallen, saavidt mueligt. Ellers

bør paa dette Sted, som en hovedmagtpaalig¬

gende Sag for Søefarten, erindres, der ellers

mage¬
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magelig kunde og kan gaae de kommanderende

Skippere og Styrmænd af glemme, at, i Følge

Forordningen af 21. Marti 1705 og den Kgl.

Plakat af 1. Februari 1779, er allernaadigst

strikte befalet, at Fyrene i Danmark og

Norge skal staae i fuld Blus om Somme¬

ren, eller fra Paaske til Michelsdag, fra

een Time efter Solens Nedgang, indtil

dens Opgang. og om Vinteren, eller fra

Michelsdag til Paaske, fra en halv Time

efter Solens Nedgang indtil dens Opgang.

En vel indrettet Havn i Fladstrand vilde i øv¬

rigt meget formilde Søemandens haarde Vil¬

kaar, ja uden Tvivl blive Landmanden og lige¬

ledes Kongen til Nytte, efter min ringe For¬

mening, som har betragtet dette Sted temmelig

nøie, og indseer jeg ikke andet, end at det For¬

skud, som bliver giort, rigelig i Tiden vil be¬

tale sig, da Situationen i mange Tilfælde er

meget favorabel.

6——

1 Tret¬L
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Trettende Kapitel.

Om

Strandings Tilfælde.

Det var meget at ønske at ligesaa mange

Skridt, som den hele Strand udgiør fra Rifet

af og indtil de yderste Grændser af det Danske

Rige, ligesaa mange samvittighedsfulde Be¬

tragtninger enhver som boer ved Havsiden især,

vilde giøre sig over de elendige Menneskers

Tilstand, som deels sætte Liv og deels Gods

til ved denne farlige Kyst, ja undertiden, som

ikke er rart, baade Liv og den timelige Vel¬

færd tillige, alt paa eengang. Haardere end

som Flint, haardere end Staal, ja, som er

meget mere, haardere, end som nogen Diamant,

maatte det Hierte være, der torde vove sig til

at forøge disse Alykkeliges Sorg og Jammerk

Dersom Folk allene gav sig Stunder til under

slige høist ynkværdige Omstændigheder, at sætte

dem selv i de Fornlykkedes Sted troer jeg vis¬

selig,
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selig, det vilde have saa gode Følger, at der

neppe behøvedes i dette Øieblik at tænke paa

Guds eller Kongens Forskriøt meer i saa Fald.

Det er en afgiort Sag, at Livet er det kost¬

bareste af alle Ting i denne Verden, og dette

Klenodie tillader ikke, uden foregaaende Mis¬

gierninger, vor oplyste Tidsalder, og meget min¬

dre Religion eller Love, at nogen voldsom maae

blive frarevet, hvilket og ingenlunde bør for¬

modes at skee under slige Omstændigheder.

Men om Godset, naar det adspredes ved en

vidtløftig Strandbred, alt tilhobe heelt og hol¬

det kommer dets Eiermænd til Nytte, det have

nogle kaldet i Tvivl, og er det da i saa Fald,

og om saa er, at saavel den borgerlige som po¬

litiske Lov bør komme til Hielp for med Ef¬

tertryk at beskierme Søefarten. Men det er i

al Sandhed lettere, at udkaste en fornuftig og

velgrundet Plan, hvorpaa ofte alvorlig er ble¬

vet tænkt, end som at faae Anordningerne siden

vedbørlig og strikte efterlevede. Ellers erindres

i Henseende til Indstrandinger paa dette Sted,

a) at Hans Majestæt Kongen, i Følge Plakat,

dateret Aalborgslot den 25. August 1781 tile

hører Strandrettighederne paa følgende Steder

inden Schagens Tolddistrikt, nemlig: paa den

U 2 vestre
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vestre og nordre Kant af Landet Vensys¬

ensel: 1) “For Raobierg Sogn og Bye —

* Strækning af omtrent i Miil fra Raabierg

 Schive, eller Tornbakken, og øster paa ind¬

Vtil Starholms Strand. 2) For Starholms

2 Eiendom, for saavidt Hans Majestæt udi For¬

“strands=Rettigheden med Asdals Eier er lod¬

tagen.“Uden Tvivl vil denne Lodtagelse i

Tiden give nogle Disputer, med mindre at Kam¬

meret i Tide bekiendtgiør, paa hvad Fundament

imellem Hans Majestæt og Eierherren af As¬

dal Lodtagelsen er grundet, og er jeg foranle¬

diget til disse Tanker i Anledning af at Kon¬

gejagten Laxen Anno 1783 just satte til ved

denne Forstrand, over hvilken, i Fald Fartøiet

havde været indladt med Handelsvare vedkom¬

mende Asdals Fuldmægtig uden Tvivl vilde

have havt fri Disposition, som aldrig bør have

Sted, naar Hans Majestæt virkelig er lodta¬

gen, og hans tiltagne Betientere have noget

Efterretteligt at fremvise til at beskierme de

Kongelige Rettigheder med. Vist nok er det

ellers, at Skielle= eller Strandmerkerne, ja

Sognemerkerne tillige, ere saaledes ukiendelige,

at de ældste Folk med Vished ikke kan erindre

sig, hvor disse have staaet i fordum Tider.

De,
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De, som tilhøre Asdals Gods, sige derfor og

giette sig til, at saa og saaledes maae den Sag

have været beskaffen i forrige Tider men de,

der holde Kongestrandens Partie have andre

Tanker men hvilke der ere de retteste, skal jeg

lade usagt. Maaskee at Uddelingen af det

Inddrevne herudinden kan give nogen Oplys¬

ning, og at Folk kan faae at vide enten Kon¬

gen tilhører ⅔ Part, eller og mindre eller mere

i disse Forstrands=Rettigheder, samt hvor Skiel¬

lene ligge der er om at giøre, enten saa Kon¬

gestranden er under Forpagtning, eller ikke.

3) “Fra Starholms Strand i Raabierg Sogn,

øster paa, forbi gammel Schagen, og indtil

9det yderste af Landstrækningen paa den anden

v Side, som er omtrent 2½ Miil.“ Videre. Fra

Schagens Rif eller Green paa den søn¬

dre og østre Kant af Vensyssel. a) “ Fra

*Landpynten sønden for Landet og vester forbi

7 Schagen, indtil Steensbeks=Gaards Forstrand

7i Raabierge Sogn, som er en Strækning af

Nomtrent 3 Mile. b) Sønden eller vesten

2 for Raabierge Sogn, fra Steensbeks¬

v Gaards Forstrand og indtil Asdals Eiers

Forstrand i samme Sogn, som strækker sig

* om¬U 3
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Lomtrent (4) 4 Miil.* Og da Eieren af Steens¬

beks Hovedgaard nu er privilegeret, saa tilhøre

Strandrettighederne ham for den saa kaldede

Karretstrand saa længe, som en Uprivilegeret

ikke faaer Gaarden i Hænder, alt i Følge af¬

sagte Høiesterets Dom, hvortil Tvistighederne

i forrige Tider have givet Anledning. B) For¬

tiener det Roes, at Fiskerne med deres Jern¬

tænger forstaae behændig at optage nedsiunket

Jern i Havet og det lige indtil de sværeste

Jernstænger, som enten maae frem for en Dag,

eller og gaae i Stykker, dersom Jernet er skiørt;

men er det blødt Jern, kan Tængerne holde saa

fast deri, at Jernet tilsidst bliver krumbøiet.

Kasser, Fade, Tovværk og andre svære Sager

kan ligeledes optages dermed, og hænder det sig

tidt, at 4, § til 6 Baade, der slaae sig sam¬

men

(a) I Formening om, at ingen Fornuftig med no¬

gen god Grund vil kunde støde sig derover an¬

merkes paa dette Sted, at der ere Eiendoms¬

Adkomster og Skiøder, samt den matematiske Cir¬

kel lagt ved Siden af disse, der udslette alle

Omtrenter, og skaffe Vedkommende en fuldkom¬

men Ret, enten saa de ere Høie eller Lave, men

ikke en omtrent Ret der sielden adskiller eller

forebygger nogen vigtige Trætter.
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men i Selskab, dog maae give tabt, for ikke

aldeles at vindes ned under Vandet. Paa

Læssøe berettes ellers, at være langt bedre og

krastigere Anstalter i saa Fald, men disse

har jeg ikke seet. Dog er en Tegning af de

Tænger, som der bruges til at opbierge Kano¬

ner især og andet svært Gods med nylig faldt

mig i Hænder, og ere disse af massiv Jern,

samt dannede saaledes, som sees paa Tab. VI.

Fig. 1. At Hans Majestæt Kongen har mode¬

reret Tolden af opfisket Jern af Havet, der

ellers maaskee aldrig kom til Nytte, synes at

være i alle Dele vel betænkt, og at befordre og

opmuntre Flittighed, sigtende til fælleds Bedste.

Forliste Skibsankere ere Biergerne, som Elskere

af alt Slags Jern, ligeledes ferme nok til at

faae Bugt med; men aldrig ere de saa modige

eller stræbsomme under nogen Stranding, som

naar der indstrande Kornskibe da de fast kan

være uden Opsigt, og Arbeidet dog gaaer for

sig hurtig og i al Stilhed. Vaade Kornvare

opbierges med Kasser, giorte af gammel Seil¬

dug med en Bøile omkring, og langt Skaft paa.

Tab. VI. Fig. 2 forestiller en af disse virkelig nyttige

Kasser: Og ere Vedkommende utroelige enige i,

at faae disse Kornvare i en Hast konserverede,

somU 4
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som foraarsages af den ofte indfaldende Brød¬

trang paa Stedet, og slige Vares overdrevne

Priser paa sine Tider. At foranstalte stran¬

dede Skibe udsatte paa Schagen m. v., ansees

høist nyttigt for Handelen, og vilde en Mand,

der havde mekaniske Indsigter, og Øvelse i saa

Fald, samt derhos nogle Midler, uden Tvivl

baade kunde giøre sig og andre lykkelige derved.

Indretningen skal, efter Beretning, ikke koste

synderlig meget. Tømmerlast, som indstrander,

ere Biergerne ikke meget villige til at give sig

af med, og især, naar noget Fiskerie enten

indfalder eller forventes i den Tid. Alle de

Vare, som opbierges, og som maae forblive i

Landet blive nu for Tiden bortsolgte ved of¬

fentlig Auktion, med mindre at Rederierne agte

at afhente deres Andeel igien, og synes denne

Maade at sigte til alle Vedkommendes Fordeel.

At samle Biergerne, som man siger for et gam¬

melt Ordsprog, alle under een Hat i adskillige

Tilfælde, er ikke aldeles saa let giort, som sagt,

hvilket især synes at hidrøre af den Aarsag, at

Mængden ikke indseer sit eget Bedste og har

levet, saa at sige, og lever ligesom i selvraa¬

dige Indbildinger da ingen faste Forbindelser

imellem Biergerne indbyrdes ere oprettede, hvil¬

ket
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ket ansees for at være feil, og sigtende til Uor¬

den og fælleds Skade. At Folkene bleve møn¬

strede f. Ex. Morgen og Aften, efter at Læg¬

gene ere lagte af deres Foresatte, kunde al¬

drig andet, end medføre god Orden i Bierg¬

ningsvæsenet o. s. fr. d. Det knækker Fiske¬

rierne, og skader følgelig den borgerlige Hoved¬

næring, at det hele Mandskab og det ofte aldeles

unedvendig, stormer endog til en ubetydelig

Stranding, gamle Kierlinger og Børn end ikke

undtagne, der ikke have ved Stranden noget at

forrette men burde være ved deres Huusfor¬

retninger hiemme, spinde, tvinde o. s. fr. d.

Efter mine Tanker er Strandfogdernes Pligt, der

trække Vagtpenge, i egen Person at forblive

paa deres Poster, og at svare til det, som dem

er anbetroet; men at Drenge og Piger under

et saa betydelige Ansvar, skal betroes en saa

vigtig Forretning, holder jeg ikke for at sigte

til nogen af Vedkommendes Nyite. Strand¬

fogdernes Instruktioner m. v. synes for en sior

Deel at burde dependere af det høie General

Toldkammer der har den første Influence i

Toldvæsenet, og al Uorden, saavidt mueligt, endog

i saa Fald ved dets naadige Bistand forebygges,

ikke at nævne flere Ting, der maaskee kunde

U 5 taale



——316
——*

taale at rettes, til alle Vedkommendes Fordeel,

og især Biergernes Lettelse m. v. under Arbei¬

det, men som Tiden ikke tillader mig, i en Hast

at faae fremsat i vedbørlig Orden. C) Er det

visselig roesværdigt, at Biergerne tidt og ofte

vove deres eget Liv, for at redde andres end¬

skiønt med stor Forskiel.

Anno 1784 for Ex. Natten imellem

den 6. og 7. December tildrog det sig, at

et stort tremastet Skib stødte ani en over¬

maade stærk Storm paa den nordøstlige

Nakke af Rifet. Dette Skib, kaldet

Argo, ført af Herr Kapitain Friend,

kommet fra Memel, og destineret til Lever¬

pool eller London, hvor Fartøiet hørte

hiemme kunde ingen blive vaer, førend

om Morgenen den 8de, da Havet saa nøie

havde forenet sig med det rasende Snee¬

fog, at disse ikke engang ret kunde skilles

fra hinanden. Lasten, der bestod af Biel¬

ker, og hvoraf noget inddrev, og noget gik

forbi, røbede ellers, at der maatte være

noget usædvanligt forefaldet. Nogle Ti¬

mer gik forbi, inden man kunde ret blive

overbeviist om, enten at der stod et Skib,

eller



— 317

eller ikke, og imidlertid vare Biergerne be¬

skieftigede med for at holde Varmen at

slæbe paa Land de inddrevne Stokke. En¬

delig fik man et Skimt af Vraget at see.

Natten tilstundede, Kulden tiltog, og Ha¬

vet ved Kulden blev meer og meer uroe¬

ligt. Ingen Baad var nu ved Haanden

omtreut paa † Miil nær, men Strandens

Foresatte forskaffede i en Hast med Vogne

nogle Baade førte til Stedet. 30 Rdlr.

bleve udsatte for den første Baad, der

kunde komme ud og erkyndige sig om Vra¬

gets Tilstand m. v., men Havet afslog

den gang alle Konditioner, og ingen vidste

endnu, enten at der vare levende Folk paa

Vraget, eller ikke, hvorfor der maatte giøres

flere Forsog i en Hast, og da der paa den søn¬

dre Side ogsaa manglede Baade i Nærhe¬

den, blev en afhentet fra Vesterbye, over

2 Miil fra Rifet. Søren Christensen

Skibbygger, en Selskabsformand, paatog

sig at føre den an. Baaden foer mandig

frem, men da den ikke saa lettelig kunde

merke Havbrudets Styrke forud saa blev

der med Hattene givet Signal fra Vraget

om at forandre Koursen. Nu var der

først
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først Livstegn at fornemme, og hvor maatte

da ikke det givne Vink fra Vragets Side

fordoble de Biergendes Mod i at spænde

alle Aarer an, for at vinde en stolt Seier 2

Baaden, der var at regne som en Flue imod

en Elefant i Hensigt til det modige Hav,

opkastede sig derpaa ved Siden af Vraget,

og med megen Møie fik i3 Engelskmænd i

sin Værge, hvoraf nogle vare næsten af

Kuld og Sult omkomne, men Styrman¬

den og 2 Matroser bleve et Offer for Ha¬

vet, og da Baaden med Folkene var Lan¬

det, faldt Vragsstumperne i Havet, efterdi

Skibet var flækket ad i Midten i For¬

veien. En lykkelig Tidspunkt, der foran¬

drede de Elendiges mørkeste Aspekter til en

sand og følelig Glædel Denne Tildragelse,

som visselig ikke er ubetydelig, blev ellers

tilkiendegivet det Kongelige Vestindiske,

Guineiske Rente= og General Toldkammer,

som efter at have indhentet vedkommende

Øvrigheds Erklæring om Tingenes Rig¬

tighed naadigst lod sig gefalde at indgaae

med en allerunderdanigst Forestilling til

Hans Majestæt Kongen og derpaa under

25. Januari 1786 udvirkede, Dat Søren

9 S5kib¬
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Skibbygger af Schagen, for hans ud¬

Nøiste uforfærdede Mod til Menneskenes

7Livs Frelse i ovenmeldte og mange andre

=Tilfælde, samt især ved Fregatten Cron¬

borgs Indstranding 1780, allernaadigst

Vblev forundt og tillagt af Fondet ad usus

Npublicos en Gratifikation af 100 Rdlr. og

oderforuden, til et ærefuldt Minde, Me¬

7daillen pro Mernis i Sølv “ hvilket alt

blev tilsendt Hans Exellence Herr Gehei¬

meraad og Stiftbefalingsmand von Levet¬

zan til offentlig Uddeling, hvilket og skede

i Schagen, i Følge dertil givne høie Fuld¬

magt; og da heraf tydelig sees, at Hans

Majestæts ømme faderlige Hierte bær lige

saa stor Omsorg for at see Udlændingers

Liv reddet i Havsnød o. s. fr. d. som hans

egne Undersaatters, saa vil uden Tvivl

dette allernaadigst udstædte Opmuntrings¬

middel ved Kysterne i Tiden have de øn¬

skeligste Følger. (Vel findes dette Exempel

anført i de Berlinske, Aalborgske og Altonaiske

Tidender pro Ao. 1786 men da det angaaer

Schagen, og denne Beskrivelse maaskee læses

af andre, end dem, der læse bemeldte Tiden¬

der,
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der saa har jeg ikke holdt det overflødigt, ac

igien tage det paa dette Sted.

En Engelskmand, der hængte paa et Vrag

af en Schaanert, ved den nordlige Side af

Udhukken for nogle Aar siden, midt under Vin¬

terens Hierte som var uden Maal og Sand¬

ser, da han kom i Land blev ligeledes ved slig

Leilighed reddet imod al Formodning, hvorved

jeg lærte at kiende denne snilde Adfærd, ikke

at nævne flere Tilfælde, hvortil visselig ikke

allene udfordres usvækket Mod, men og den

største Forsigtighed til at kunne komme Vra¬

gene saa nær som behøves med Baadene og

vel i Land igien, allerhelst naar slige Tilfælde

indtræffe ved den nordvestlige og nordlige Side

af Vallen, eller paa et saa farligt Sted som

Rifet, hvor det siælden lykkes, at nogen Lad¬

ning bliver bierget til synderlig Nytte, og un¬

dertiden ikke Folkene engang, da saasnart Vin¬

den rører sig det mindste, lige meget fra hvil¬

ken Kant, og Strømmene tillige opirre Havet,

Greenen inden faa Minuter kan staae i Baal

og Brand, og er det i den Anledning at alle

Søefarende som have den Malcur, at støde

an paa dette Sted især, tilraades, ikke at blive

for længe om Borde, da Mandskabet magelig

der¬
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derved kan komme i største Fare, om ikke sætte

Livet til. I øvrigt kunde slige Tilfælde give

et smukt Thema til en rørende Tragi=Comædie,

for dem, der besad en Ewalds Geist til at

udføre det i Pennen, og især, hvis de havde

selv været Tilskuere af deslige traurige Scener.

Det allerubehageligste, som kan møde under slige

Tilfælde iblandt andet, er ellers, naar det ind¬

træffer, at Baadene ikke ere ved Haanden da

disse maae føres til Strandings=Stederne paa

Vogne lange Veie, og imidlertid kan det være

ude med de Nødlidende og en ester anden af

Mandskabet dratte ned i Havet, som er et høist

rørende og ynkeligt Syn, og er det virkelig en

Sandhed, at det kommer meget, ja fast allene an

paa, at Strandens Foresatte giøre hurtige og

kraftige Anstalter herudinden i Særdeleshed.

Skibet Geheimeraad Steeman, og de, der

vandrende paa Dækket ved min Ankomst til Ri¬

fet, 2 Mennesker zittrende og slaaende Hæn¬

derne sammen, midt i det grusommeligste Uveir,

Baal og Brand, kan aldrig gaae mig af glem¬

me da ingen menneskelig Hielp der kunde være

at forvente.

Til Slutning anmerkes, i Følge ofte

igientagne Erfaringer, at Skibbrudsmænd, be¬

spændte
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spændte af Dødens Angest i høi Grad, gemeen¬

lig pleie at spænde Hænder og Arme saa fast

omkring en Kran=Bielke eller andre Ting

som de have faaet sat paa, imedens at For¬

standen endnu og Kræfterne tilsagde dem et

Slags Haab om Livet, at Biergerne ikke ere

i Stand til, uagtet de der skal bierges, endog

ere maalløse at faae dem fra Stedet, uden

største Møie, da det er meget vanskeligt i slige

Tilfælde at komme dem til Hielp, besynderlig

naar de have faaet fat omkring et Stykke svært

Temmer, og ikke kan give noget Livstegn fra

sig, endskiønt de dog virkelig ere levende. En

smækker Trosse eller Reeb kastet især om Un¬

derlivet hvis nogensinde mueligt pleier gierne

at sætte dem i Bevægelse, og maae man nøie

tage sig vare for ikke at kappe Fingrene før¬

end alle andre Redningsmidler ere forgieves;

thi baade for og efter Døden, i Følge Exem¬

pler paa Stedet i første Tilfælde, og ligesaa

paa andre i det sidste, kan et Menneske holde

sig saa fast til et Stykke Vragstømmer, at

Fingrene ikke vil lade sig tvinge derfra, uden

ved en særdeles overdreven Magt.

*—&—1
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Fiortende Kapitel.

Om

den saa kaldte

Martørv, og anden Ildebrand,

Schagens Kiøbsteds Næringer betræffende.

IIngen Ting kan qvæle og trykke en borgerlig

Huusholding saa eftertrykkelig, som Mangel af

fornøden Ildebrand. Schagens Borgere og

især de fattige Fiskere ere blevne indviklede

iblandt andet i disse modbydelige Omstændighe¬

der. Inden ellers at Martørven blev opdaget

(Aarstallet vides ikke) berettes, at Indbyggerne,

til Understøttelse og Hielp i Huusholdingen,

maatte forskrive Steenkul fra Kiøbenhavn, som

vel er rimeligt, men denne Ildebrand maae

visselig have været temmelig kostbar, og vil lige¬

saa blive det fremdeles, naar Martørven slip¬

per. Schagens Ildebrand, foruden lidet af

Steenkul og Vragstømmer kan inddeles i 4

Klasser, nemlig 1) Martorv. 2) Heiboetørv.

* 3 Sand¬
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3) Sandtørv. Og4) Lyng. Angaaende 1) Mar¬

tørven, da er mig velbekiendt, at afgangne

Herr Procansler Pontoppidan og flere Lærde

have givet deres Betænkninger over dens Oprin¬

delse m. v., men ikke desto mindre maatte mig

gunstig tillades, til nøiere Oplysning, at yttre

desangaaende følgende Tanker. a) Det er in¬

genlunde noget sælsomt, som Forfatterne i An¬

ledning af denne Produkt have formeent, nem¬

lig, at Naturen frembrlnger Martørv ved Ve¬

sterhavet i Jylland; thi jeg har ofte fundet den

selvsamme Sort ved Strandkanten i Island,

og besynderlig neden for Gaarden Brautarholt

paa Sønderlandet, hvor Havet, da Stedet lig¬

ger lavt, brækker Tørven op som Indbyggerne

efterhaanden samle til Huusfornødenhed. Ilige¬

maade findes oven for Gaarden Eyre i Eydis¬

fiorden paa Vesterlandet, og i den dertil hø¬

rende Griotdal, høit oppe til Fields en stor

Overflødighed af selvsamme Tørvart og Beskaf¬

fenhed, som den jydske Martørv paa Stedet

kaldet Svartatorv, til Forskiel fra andre

Tørvarter ikke at nævne flere Steder, hvor

disse Sager findes i Mængde. Imidlertid er

det unægteligt, at den jydske Martørv, og den

islandske Svartatorv imodstaaer Ilden sast

lige¬
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ligesaa godt, om ikke bedre, end Eegetømmer,

og følgelig giver saa stadig og stærk Varme fra

sig, som alle Huusholdere meget vel kan være

tient med, ja lige indtil Forbrugelse af Steen¬

kul, der dog undertiden har sine Vanskelighe¬

der formedelst de stinkende og store Uddunst¬

ninger, der angribe Brystet især paa hektisF

svage Folk, som Martørven i alle Dele befin¬

des at være fri for. Martørven ved Vester¬

havet i Jylland har ligesom en Slags ordent¬

lig Berggang, og sit Faldende der, hvor Bak¬

kerne ere lave nedad, men stiger op efter igien,

hvor disse ere høie. Lagene løbe gemeenlig imod

Nordvest, og atter igien til Ost, eller saa om¬

trent, alt efter Landets Afvigelse. Ved Roden

af Bakkerne findes ingen Martørv men altid

ovenpaa disse med et Lag af Sand og Grøn¬

svær over, tykt eller tyndt efter Omstændighe¬

derne og Straternes Gang eller Stigen og Fal¬

den. Undertiden findes Røgrav under Mar¬

tørven, endskiønt sielden af nogen Betydenhed,

udi Raabierge eller Schagens Sogne. Det

tykkeste Lag ved Udkanterne, som jeg har seet

og maalt, ved den saa kaldte Nørrestrand, be¬

stod af 3¼ Alen, men svandt gradatim ost og

sydøst efter, da Jordboeret tilsidst viste, at in¬

tetF. 2.
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tet af Laget var tilbage. Undertiden løbe Lagene

ind i Landet omtrent ⅓ Miil, og undertiden holde

de op længe før, uagtet at Stammen eller Ma¬

trix er tyk nok uden paa til Anseende. Under¬

neden findes vvenpaa Martørven en rødladen

og jernhaltig Sand eller Gruus som Magnet¬

naalen trækker, ligesom det derfra flydende

Vand, inden det bliver filtreret, og ellers ikke.

Mange Hundrede Læs, om ikke Tusinde om

Aaret falde ned i Havet af Martørven, som

aldrig komme noget Menneske til Nytte, og

findes deriblandt endskiønt sielden, forraadnede

Trærødder, formodentlig af Piil og Bøg, men

ikke Eeg, saavidt mig er bekiendt, og som dog

bekræfter, at Landet tilforn maae have været

forsynet med Skove. Marvtørven er stærk

igiennemtrukken af Bergsit. Asken som er

guul af Farve, er den bedste Giødning, og saa

seed og klæbrende, at den hænger fast ved Be¬

nene. Videre har jeg ofte eftertænkt, paa hvad

Maade den nedstyrtede Martørv bedst kunde

komme Beboerne til Rytte, men alle disse Tan¬

ker ere løbne ganske frugtesløs af, og de des¬

angaaende giorte Forslag for Vedkommende, da

Afhentelsen af den bedste og længstborteliggende

Sort ikke kan betale Umagen, eller de derpaa

an¬
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anvendende Omkostninger. Men at brænde

Salt ved berørte Tørv tænker jeg visselig, at

Grundeierne, Kongen eller andre, der havde

Raad og Evne til at bestride denne Indret¬

ning, vilde befinde sig vel beholden ved. Den

største Deel af den Egn, hvor Martørven fin¬

des, tilhører Asdals høie Herskab, men da der

befrygtes Mangel af Ildebrand i Tiden for

vedkommende Bønder, er det andre forbudet at

betiene sig deraf, som uden Tvivl vil forvolde

den Uleilighed, at naar dette Forbud virkelig

kommer i Kraft, bliver Schagen og Høien meer

og meer forlegen med at anskaffe det nødven¬

digste af Tørv til Ildebrand, der Aar efter

andet bliver dyrere og dyrere, og det saaledes,

at et Læs som Bønderne kiøre med til Byen,

og gemeenlig bestaaer af 7§ til 80 Stykker

eller Billinger allerede kan koste Borgerskabet

og andre 32 Skilling, og under hvilket Kiøb¬

mandskab dog den ene vil gaae den anden i

Forkiøbet, søm Leverandeurerne finde godt deres

Regning ved. b) Betræffende den anden Sort

af Ildebrand, eller den saa kaldede Heiboe¬

tørv, da falder den ikkun oppe i Landet ved

Jerup Kanten og saa fremdeles, beliggende

omtrent 34 Miil fra Stedet. Et Bondelæs

afX 3
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af denne Tørv koster gemeenlig 3 til 4 Mark,

som f. Ex. den strænge Vimer Ao. 1785, og

indeholder omtrent saa meget, som en jævn

Huusholding kan bage ved i det høieste 3 gange.

Denne Tørv er antændelig i en høi Grad, da

den bestaaer for den største Deel af Vegetabi¬

lier, men giver ingen stærk Varme fra sig, og

er sielden at bekomme, med mindre den betinges

i Forveien. c) Sandtørv er en maadelig Il¬

debrand, og bruges ikkun til at lægge omkring

Gryder og Potter, eller at dække den anden

Ildebrand med. Sandtørv er ellers ikke an¬

det, end Grønsvær, der skieres op med Spader,

og har dette iblandt andet giort megen Skade

paa Schagens Egn, og især da deraf er ble¬

vet skaaret i de senere Tider aarlig meer, end

som nogensinde bliver ført til Rytte. Nu er

det saa at sige forbi. d) Lyng falder ikke for

nærværende Tid omkring Schagen, og altsaa ere

Vedkommende nødsagede til, ligeledes at tage

denne Sort Ildebrand enten i Jerup eller paa

andre nærgrændsende Steder og er dog paa

sine Tider neppe at faae, men naar et lidet

Bondelæs af Lyng ankommer, gielder det 2 Mk.

og undertiden mere. Paa sin Maade er Skibs¬

vrags=Brænde ligeledes temmelig dyrt, de Kiør¬

selen
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selen falder besværlig, og Hestenes Underhol¬

ding løber umaadelig høit op. Levestedet er

altsaa i de fleste Henseender meget ufordrageligt

og heel besværligt at bestride en Huusholding

fast i alle Dele. I øvrigt lægges til, endskiønt

som dette Kapitels Indhold noget uvedkommende,

at jeg ikke har fornummet Ebbe og Flod ulige

at tiltage, eller paa forskiellige Tider ved den

nordlige og sydlige Side af denne Odde, hvil¬

ket nogle, uden Grund, ventelig have angivet

for afgangne Herr Procansler Pontoppidan,

og som i hans Danmarks og Norges Beskri¬

velse findes anført.

—47

24 Fem¬
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Femtende Kapitel.

Om

Gudsdyrkelsen, Sæderne

og

overtroiske Lævninger m. v.

IInder det Navn af Schagen indbefatte frem¬

mede Søefolk ikke allene den med Rette saa

kaldede Schage, eller den yderste Pynt af Nørre¬

Jylland, men og en heel lang Strækning af

Landet op efter med Vesterhavet, ligesom og

et temmelig stort Stykke beliggende ved den

sydlige Side. Om altsaa et eller andet Skib

forliser 1§ til 16 Mile fra Schagen ved den

vestre Side, saa hedder det dog, hos Frem¬

mede især, at det er forliist paa Schagen. Det

kan ellers ikke være ubekiendt, at Schagen har

været underkastet, og er endnu ikke alt for fri

for ufordeelagtige Domme, især i Henseende

til ublu Medfart af indstrandede Folk, Skibe

og
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og Gods, hvilket ikke allene synes at have van¬

æret de offentlige Gudsords=Lærere og Stedets

verdslige Betientere, men og ligesom sat Klik

paa Lovgiveren selv, og det mueligen meest i

fremmede Lande som den, der enten ikke vilde

eller kunde hæmme de Uordener, der gaae i

Svang i hans Stater, uagtet alle viselig ud¬

givne Anordninger Aar efter andet, sigtende

til Søefartens Bedste. Jeg paatager mig ikke,

at udgive Forsvarsskrivt for Schagen og Na¬

boestederne i saa Fald, men paastaaer derimod:

at hvor den sande Gudsdyrkelse hersker,

der kan i Almindelighed overdrevne Laster

ikke gaae i Svang i høi Grad, og følge¬

lig ikke paa Schagen. I Anledning heraf

vil jeg da først henvende mig til Religionen,

og sandfærdig bekræfte, at den offentlige Guds¬

tieneste forrettes paa Schagen, som sædvanlig

paa andre Steder og har jeg endog ikke kun¬

det undgaae, at lægge Merke til en besynder¬

lig Andagt under Gudstienesten paa Stedet,

hvilket synes at tilintetgiøre Rygtet og Mæng¬

dens ubillige Fordomme. Hverken i Schagen

eller Østerbye holdes nogen offentlige Værts¬

huse, egentlig at kalde, langt mindre Spille¬

huse og Dandseboder, som skal være meget

rart2 5
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rart at finde Mage til i nogen anden Kiøb¬

sted udi begge Kongeriger, men hvoraf dog

nødvendig maae følge, at Drukkenskab, Slags¬

maal, Forbandelser, Horerie, og andre deraf

flydende skiendige Laster, ingenlunde ved saa¬

dan Anledning kan have saaet Overhaand paa

denne Udhuk, men tvertimod er det saare rart,

at see endog en gemeen Fisker besværet, ihvor¬

vel at dertil dog kunde gives Leilighed og en

Slags Anledning ved det, at nogle faa af de

Farende og jævne Fiskerfolk der boe nærmest

ved Havsiden, (thi de, som indbilde sig at være

noget større paa Straaet, end andre ansee det

for en Art af Haandom eller Forhaanelse at

holde med Øl og Brændeviin for Fiskere og

Bønder, og ikke andre) hvor disse da underti¬

den samles om Aftenen, for at spille Kort om

Søm, Analer, Fiskerkroge Knappenaale m. v.

hvilket tydelig giver tilkiende, at den franske

og engelske Smag i saa Fald just ikke har fæ¬

stet nogen Rødder paa Schagen. Trætter imel¬

lem de Gemene afgiøres ved Mundkrig eller

Ordvexlinger, og ikke Slagsmaal; thi i en Tid

af 6 Aar, som jeg var paa Schagen, hørte

man aldrig til slige Optøier, hvoraf følger, at

Byfogden, som der er Politiemester, og den

eneste
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eneste Magistratsperson, faaer altsaa i saa Fald

kun lidet at fortiene. At Løsagtighed ingenlunde

Haaer i Svang i Schagens Kiøbsted eller Sogn,

det bevises af næstafvigte 10 Aars Lister eller

Fortegnelser over Fødde og Døde, hvor der

ikkun findes i, 2 og høiest 3 nægte Børn fødte

i hele Menigheden Aaret omkring, ja underti¬

den slet ingen, som i Aaret 1781 da der og

beller ikke blev givt, uden een eeneste, som er

fast utroeligt i en heel Kiøbsted og Sogn, thi

lad være, at Mængden er fattig, saa pleier dog

gierne Naturen i saa Fald at gaae over Op¬

tugtelsen. Med Tyverie gaaer det og meget

taaleligt til i Almindelighed, uagtet at Byen

er uden Vægtere og Indlukker, saa at ingen¬

steds kunde gives bedre Leilighed til at synde

imod det syvende Bud, end som i slig en Bye,

da Tømmer, Fiskeredskaber, Fiskevare, og mange

andre Sager, som i en Hast ikke kan bringes

i Huus, ligge mange Nætter og Dage under

aaben Himmel og ved Stranden, uden at blive

borttagne, enkelte gange maaskee undtagen: men

da der ere braadne Potter i alle Lande som

Ordsproget lyder, da kunne Strandboerne (og

hvor i Verden ere de vel rene2) efter Forly¬

dende, ikke tages i Forsvar i Henseende til ind¬

drevet
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drevet eller indstrandet Gods fra Havet, at de jo

maaskee rappe noget imellem, dog at forstaae isidste

Tilfælde, inden at Vagterne af Øvrigheden

kunne blive besatte. Men ellers medfører den

gemene Mands Tænkemaade denne falske og

urigtige Sætning, nemlig: det inddrevne

Gods er lige saavel mit som dit; eller det

er ligesaa godt, at jeg beholder det, jeg fin¬

der somen anden: og er det vel mueligt, at

mangen en ved denne vrange Indbilding bliver

forledet. Det forstaaer sig, at saasnart som

Strandfogderne have indberettet vedkommende

Kongelige Betiente Strandingerne, da forføie

disse sig ufortøvet til Strandingsstedet, hvor

de beskikke 2 eller flere eedsvorne Strandfogder

til Vagt, efter Omstændighederne, tilligemed

nogle af Skibsfolkene, og da er Eiermanden

temmelig sikker og vis paa, at han ikke bliver

forurettet; men skarp Opsigt behøves visseligen

ved de fleste Strandinger og at de øverste Be¬

falingsmænd paa Stedet række de Forliste Haan¬

den, uden mindste Egennytte eller Personers An¬

seelse; thi at see i slige Tilfælde igiennem Fingre

med nogen, betyder intet andet, end at vedli¬

geholde den gemene Mands galne Tænkemaade,

hvilken ved afpasset Straf og uden Skaansel

bør



— —
—*

335

bør ændres men som dog maaskee ikke just alle

Tider eller allevegne er skeet. De Geistliges

Erindringer ere visselig gode, men de virke un¬

dertiden mindre, end de burde. I øvrigt er

det uden Tvivl et ugrundet og usandfærdigt

Rygte, at nogen forulykket Søefarende for nær¬

værende Tid, i hvad der end maatte være skeet

tilforn enten bliver plyndret eller ihielslaaet

ved denne Kyst; men meget meer er det roes¬

værdigt, at Folk ligesom kappes om at veder¬

qvæge, hver efter deres Omstændiaheder, de

nedlidende Skibbrudne, ja Strandboerne vove

ofte det yderste, især naar de anføres fornuf¬

tig, for at frelse dem, der ere i Livsfare, og

har jeg nogle gange med ikke liden Fornøielse

været Tilskuer af, hvor uforsagt de i slige Til¬

fælde have gaaet det skumhvide og brusende

Hav i Møde deels af egen Medlidenhed, og

deels opmuntrede ved Belønninger, som en ret¬

skaffen Befalingsmand ved Stranden under

slige Vilkaar ingenlunde bør vægre sig ved at

udlove, og siden uvægerlig at udbetale efter

Omstændighederne da det baade er og maae

være en af de sødeste Fornøielser at have væ¬

ret Middel til at redde nogle Mennesker fra

Døden. Rederierne pleie desuden gemeenlig at

være
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være villige til at acceptere deslige Udgivts¬

Regninger. Den Eenighed ellers, som hersker

i Schagen iblandt de Indfødte i mange Dele,

er fast uden Lige, og kan jeg ikke indsee andet,

end at Grunden dertil deels nedstammer fra et

indviklet Svogerskab, undtagen naar det gaaer

til Skillingen, og deels Magistratens Fredelig¬

hed, med hvilken og Byens fattige Tilstand

bedst kan være tient, da unyttige Processer des¬

uden aabenbare skade alle Næringer. Til al

Lykke opholde her sig ingen Prokuratorer, som

vel er; thi ellers bleve Fiskerne snart satte i

Bevægelse hvor ubetydeligt der end var at

trætte om. I Hensigt til Sabbaten da var

det høiligen at ønske, at den ingensteds i Ri¬

gerne blev meer vanhelliget, end paa Schagen,

efter al udvortes Anseelse, thi da der ikke gi¬

ves synderlig Anledning til at fordrive Hvile¬

dagen i Kroer, Spille= eller Dandsehuse, som

før blev meldet, saa bliver den Asvexling fra

de daglige Forretninger, nemlig at gaae i Kirke,

Indvaanerne desto kierere, ja man har antaget

det for en fast Regel, at have Fiskeredskaberne

optrukne tidlig om Løverdags Aften, og siden

ikke at sætte dem igien førend efter Aftensang

om Søndagen, hvilken priisværdige Skik Sta¬

dens
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dens Geistlige og Verdslige vældigen haandhæve,

behørigen formanende Vedkommende, ikke at giøre

derimod i hvor meget derved end maatte være

at vinde men til at losse og lade om hellige

Dage under truende Omstændigheder, og for¬

medelst Ankerpladsens Usikkerhed, har jeg selv

givet nogle gange Tilladelse, uden at det er ble¬

vet af nogen paaanket. Vil man nu ellers

fremdeles henvende sig til den saa kaldede Tids¬

fordriv eller sandselige udvortes Fornøielser,

da ere de saare ubetydelige paa Schagen, saa

at en Elsker af Lystigheder aldrig kunde snarere

see sig forvandlet til en Eremit, end just paa

dette Sted. Egnen er bleven afklædt dens

grønne Prydelser ved Sandflugten, og seer ud

som et forstyrret Sted. Havet, som omgiver

denne Oide, bruser og raser, nogle faa Tider

af Aaret undtagne; Byen trues med Under¬

gang, snart af Sand, og snart af tilløbende

Vandstrømme, hvori de Gaaende maae søle og

tradske op til Knæerne; kort sagt“ man er om¬

given fast allevegne med idel Ubehageligheder,

der sætte Sindet i overordentlig traurig For¬

fatning hos de fleste, som ikke ere indfødte.

Den gemene Mand paa Stedet finder Smag

og tager Deel i Fornøielser, som svare til hans

Op¬
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Opdragelse. Havets Buldren og Tumlen an¬

seer han som Musik og Dands, og dets Roe¬

lighed er Fiskerens Glæde. Ved indbyrdes

Samtaler om Flyndrefangst, Strandinger m. v.

har jeg som oftest erindret Poetens: Navna de

ventis, de tauris, narrat arator. Kiøbmand og

Fiskere ere ellers alle af een Slags Herkomst,

een Opdragelse, og i Almindelighed noget nær

af een Tænkemaade. De finde altsaa tilhobe

Fornøielse i det sædvanlige Samme, og er

det en afgiort Sag, at en galant Levemaade

og forfinede Sæder trykke dem vist ikke, hvilkec

og neppe er at vente, efterdi deres Fødselssted

savner og rimelig længe har savnet retskafne

Anledninger dertil. Af dem, der fare, og længe

have faret til Søes, kunde dette vel formodes,

men Forskiellen imellem disse og hine i daglig

Omgang er neppe kiendelig, som baade jeg og

andre have faldet i Forundring over. De For¬

nemmere paa Stedet samles hos hinanden om

Søndag=Eftermiddag vexelviis, og leve paa det

tarveligste. Man fornøier sig da med at læse

Aviserne, og derpaa om Aftenen med uskyldige

Søil. Angaaende Brylluper og Barselgilder,

da var man i saa Henseende her temmelig over¬

daadig, førend Forordningen af 20. Jan. 1783

ud¬
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udkom, da man endog ved simple Folks Bryl¬

luper kunde have 10 til 12 Rætter Mad. Med

Drikkevare gaaer det under slige Omstændighe¬

der meget sparsommelig og anstændig til. Ellers

er det en Maade, ved slige Leiligheder at slaae

en Dands af; ligeledes og nogle gange om

Julen; men Julelege ere her gaaet for det meste

af Brug, og forvandlede til sømmelige Dandse.

I forrige Tider vare adskillige Julelege meget

almindelige, f. Ex. at slaae Palles Øie ud,

at sye Skoe, at giemme Bælte, at stikke

sin Gaas m. v. Endelig maae jeg med ec

Par Ord igiendrive den løgnagtige Snak, skiønt

fast almindelige Rygte, angaaende den Last,

som Pvæstestanden her tillægges, at der af Præ¬

dikestolene skulde bedes om Søefarendes For¬

ulykkelse hvilket er en høist usandfærdig Op¬

digtelse; men at den gemene Mand jo nok hel¬

ler ønskede sig selv, end sine Naboer, Deelta¬

gelse i Biergelodder ved en riig Indstranding,

om Ulukken ellers skulde ramme nogen Søe¬

mand, det er noget, som ligesaa lidet kan næg¬

tes i Hensigt til Schagens Beboere, som andre

Strandboere i Verden. De ufordeelagtige

Tanker, som man uden al Grund har i den

Henseende giort sig om disse Beboere og deres

Karak¬9
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Karakter, kan jeg derfor efter 6 Aars Erfa¬

ring, erklære for høist ugrundede, især siden jeg

i denne min Embeds=Tid har havt Leilighed

til at omgaaes baade Rige og Fattige, Høie

og Lave paa Stedet, og i Stilhed stræbt at

giøre de Anmerkninger, hvorpaa denne min

upartiske Dom grunder sig. Neil Schagen er

ikke bleven ilde udraabt, fordi Laster herske

mere der, end paa andre Steder men snarere

for Beboernes Opførsels Mangel, Ukyndighed

i mange Dele, Fattigdom og Næringernes dag¬

lige Aftagelse ved Sandflugten m. v. Ellers

vil den gemene Mand paa Stedet, saavel i Hen¬

sigt til Klæder, som daglig Levemaade, leve

noget høiere, end ellers, naar der fortienes vel

ved de uvisse og afvexlende Næringer, hvor¬

for og tildeels Fiskeren maae sætte sig i Gield

baade i og uden Byen, og betiene da især de

smaa Kiøbmænd i Byen sig af denne Leilig¬

hed, tagende en ublu Fordeel af de Fattige,

som for Exempel, i Oktober Maaned 1784, da

Farten endnu ikke havde ophørt, for i Pot maa¬

delig Øleddike 8 Skill., Viineddike 20 Skill.,

1 Tønde Byggryn 16 Rigsdaler, eller 1 Por

12 Skill., og var dog ikke at faae anderledes,

end potteviis udmaalt, 1 Pot Brændeviin, eller,

som
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som det kan kaldes med Rette, Kummenvand,

holdende neppe ½ Grad for 20 Skill., og saa¬

ledes alle andre Sorter ferholdsmæssig, hvilket

kan give Ubekiendte Anledning til at lære at

kiende hvor let Levemaaden er paa dette Sted,

og fornemmelig for dem, der ingen borgerlig

Næring maae drive. Schagens Beboere roses

ellers for at være redelige Betalere, naar de

have noget at betale med, og har jeg, som Op¬

pebørselsbetient paa Stedet, ikke andet fornum¬

met. Til Slutning kan man med god Sam¬

vittighed bevidne, at de Gudsords=Lærere, som

for Tiden forestaae Schagens Menighed, lære

Guds Ord uforfalsket, og ved priisværdigt Lev¬

net og Omgiengelse med alle og enhver give sin

Menighed gode Exempler. Hvorpaa ellers den

Sædvane grunder sig, at naar enten Manden

eller Konen, eller og nogen anden døer i et

Huus, da besøger ingen Kirken derfra, inden

at den Døde er begravet, vides ikke tilvisse,

endskiønt man kunde tænke, at slige Ceremo¬

nier maatte have sin Grund i det gamle Testa¬

mentes Bydende og Førskrivt om de Urene:

og er det merkeligt, ja en meget stor Lykke for

Næringsstandens Opkomst m. v. at Religionen,

endog paa de yderste Kanter af Kongens Lande

i Nor¬Y 2
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i Norden har sæstet saa dybe Rødder, som den

virkelig har, og som af mig saa ofte er blevet

erfaret, hvorimod Næringsvæsenet, især ved Ud¬

hukkerne, alle Tider synes at have savnet det

retskafne Liv og blomstrende Tilstand fordi

Næringerne gierne pleie der at være saa

meget ustadige, og hidrører saadant for en stor

Deel af Kommunikations Mangel, efter mine

Tanker, og tillige deraf, at Omsatsen ikke er

levende nok, men Gudsdyrkelsen kan desuagtet

vinde den fuldkomne Seier paa slige eenlige

Steder, ja uden Tvivl fuldkomnere end paa

Vedkommende ellers nogle Huusraadandre.

m. v. som Læseren bedømmer hvorvidt junder

Udøvelsen kan holde Stik, eller ei, da har jeg

ikke villet holde mig fra, at lægge Merke til og

optegne følgende, nemlig: 1) Naar Børn græde,

og have ondt i Maven, giver Moderen dem

et Cataplasma eller Omslag, at lægge over Ma¬

ven, af varmgiort Malurt, item Vand, hvor¬

udi har lage forrustede Jernsøm, og hvori dyp¬

pes et Linklæde, og lægges over Maven. Det

sidste Middel især holder den gemene Mand

for at være probat. Lægerne kiende denne

Sygdøm meget godt, og sikre Midler derimod.

2) Naar et Menneske uformodentlig kommer til

at



—
— 343——*

at sluge et Been ned i Halsen, da tager man

det samme Slags Been igien, og pikker paa

Panden af den Syge med da Benet i Hal¬

sen derved siges at løsnes. Dette Middel har

vidtløftige Udsigter i visse Henseender, og bli¬

ver at tilraade dem, der ikke finde andre sikrere

Udveie. 3) Holdes Skorpionolie for at være

det bedste Middel til at uddrive af Legemet saa¬

vel udvørtes, som indvortes Edder og Forgift.

4) Indbilde Folk sig, at naar et Fruentimmer,

som har tabt sit Møedom, bruger et Sølv¬

smykke, eller seer i et Speil, Sølvsmykket da

skal anløbe, og Speilet bekomme Pletter, som

Udgives foraldrig siden kan borttages. 5)

godt Middel for dem som ikke kan sove, at

man lægger den bagerste Harefod stiltiende, og

den Syge uafvidende, neden under dens Ho¬

vedpude om Natten 7 gange i Rad. Pulve¬

riseret Harespænd, eller Bagbenene af en

Hare, skal og være godt Forløsningsmiddel for

Barselkoner indtaget i en Taar gammel Fransk¬

viin. Pionrod, hængt om Halsen et heelt

Aar omkring, holdes for at kunne læge Slag,

men falder den af imidlertid, berettes Kuren

at være omsonst. Ligeledes bruge nogle den

Maade, at tigge en Smule Sølv hos 9 Fru¬

en¬9 3
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entimmere, som have født Drengebørn, og lade

deraf forfærdige et Kors, som hænges paa Bry¬

stet af den med Slag befængte Person, hvilket

skal kunde hielpe, og giør det vist nok, om ikke

andre, saa dog dem der beholde Korset.

6) Moesot kaldes en Sygdom, som bestaaer

fornemmelig i Mathed i Kroppen overalt, og

tabt Mad= og Drikkelyst. Sygdommen gaaer

over i Guulsot, og forvandles derpaa igien til

Svindsoet, efter den gemene Mands Beret¬

ning, naar den ikke forekommes i Tide. For

at dæmpe denne Sygdom, som er heel almin¬

delig, bruger Folk Grasum album, som formo¬

dentlig skal betyde Album græcum, opløst i fransk

Brændeviin, med Safran i, hvoraf, naar det

kan hielpe, en fornuftig Læge let kan slutte sig

til, hvori den saa kaldede Moesot bestaaer.

7) Berettes, Suurdei, lagt omkring Navlen

paa Børn, at kunne fordrive Orme. Svin¬

gelkorn holdes for meget skadeligt i denne Egn,

i Anledning af at Folk skal have erfaret, at

det Brændeviin, som deraf brændes, giør Men¬

nesker rasende. 8) Bruges til at afværge

Stikken og Prikken under Fodsaalerne, at lægge

derpaa et Stykke af nylig fangede Suder 4

Dage efter hinanden. 9) Læges Forstoppelse

hos
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hos Mennesker ved at blande eller røre Æg

og Salt sammen, som vikles inden i en smal

Lærredsstrimmel, og puttes ind i Endetarmen.

10) I Modersyge eller i hysteriske Tilfælde

bruges iblandt Bønderne paa Landet følgende

Middel, nemlig: °Tag Brændeviin for 6 Sk.,

Moes som voxer paa Kirkegaarde og Kirke¬

Vvægge af 3 Slags Farve (som uden Tvivl er

Muscus parietinus) imellem 3 Fingre, af Nel¬

Vliker Safran, Anis og Kummen ligesaa me¬

Aget, item 3 Luus. Lad dette staae i 24 Ti¬

2mer og ikke længere: brug siden deraf i 3

7Dage om Morgenen tidlig før Solens Op¬

vgang, i Portion hver Dag, saa skal Syg¬

Ddommen blive lægt. Det er ellers bekiendt

af lærde engelske og andre Skrivter i Medici¬

nen, at Luus er bleven optaget iblandt de Mid¬

ler, som kan læge Guulsoet, og derfor er ikke

at undre over, at Bønderne ogsaa falde paa

at bruge dem iblandt deres Kompositioner, men

hvad Nytte deraf flyder under hysteriske Om¬

stændigheder, maae Recipienterne selv bedst vide.

11) Siges Øreskarn at være godt for flydende

og røde Øine. 12) Bruge Bønderfolk for at

trække Hævelse og anden Usundhed af Benene, den

saa kaldte Arv alsine, media som paa Jydsk kal¬

des9 4
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des Ar, lagt raa under Fodsaalerne, og har

jeg selv prøvet, at dette Middel giør meget

gode Virkninger. 13) Blev jeg engang vaer,

at en Kone tog i Haanden koghede Gulerødder,

hvoraf Haanden og Armen i en Hast blev næ¬

sten magtesløs. Ved at røre ved eller holde

paa alt for varmt Tin, har jeg og anmerket,

at kan foraarsage selvsamme Tilfælde. Og en¬

delig 14) Er mig ved Leilighed faldet i Hæn¬

der følgende Recept hvoraf de saa kaldede

kloge Koner paa Landet og andre omløbende

Qvaksalvere betiene sig, for at optrække den een¬

foldige Almue:

NR. Cyp. Univ.

*I Jesu Navn gaaer jeg ud, gaaer jeg

ind. Herren er med mig paa alle mine

°Veie. Fri er jeg Anne Jensdotter fra

Troldom, Forgiørelse, Colika, Mave=Moer,

Nonde Vinde, alt Ondt, baade indvortes og

Vudvortes, ja al Spøgerie og Fandens List,

*min Frelser er Jesus Christ.“

Amen. Amen. Amen.

 L. LL

Si Deus pro nobis, opis Coutianos.

Naar
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Naar de Syge have sovet paa denne Ordina¬

tion, og betalt skikkelig derfor forlods ud for¬

sikres de om, at alting skal have sin Rigtighed,

og imidlertid reiser Afladskræmmeren, for at

afsætte flere Recepter af samme Suurdei, og

sætter slige og andre Ting den virkelige Læge¬

konst ikke i en liden Mistillid blandt Bonde¬

standen. Korsene betyde ventelig Locus Sigilli,

eller andre Hemmeligheder, som Udstyrerne ven¬

telig ikke engang selv forstaae sig paa. Opis

Coutianos tilkiendegiver ellers omtrent Oprin¬

delsen til slige Folk. Hornqvæg og fornemme¬

lig Stude pleie desuden ofte at blive angrebne

af den svære Sygdom, at ale, eller pisse Blod.

Denne Sygdom, berettes af Bønderne, at blive

lægt ved, at tage en Eegepind stiltiende og op¬

grave med den, den Tørv eller Grønsvær, hvor¬

paa Studen har alet, da Tørvklumpen siden

vendes om, og derpaa skal Sygdommen ophøre.

Ved Køer bruges samme Middel. Dette som

sympatetisk Raad kan lade sig prøve. Men

Aarsagerne ere ellers Lægerne vel bekiendte.

Videre, Hest at giøre lam, uden at nogen

rører ved den. “Tag et Søm af en Liigkiste

og slaae ned i Jorden, hvor Hesten nylig har

vtrædt paa, saa skal Hesten blive lam, hvis
m
det9 5



——348

9det skeer om en Torsdag. Naar en Hest

bliver syg af Fæbel, der sidder under Øinene

som en Pose “da lader man en fastende 12

7Aars gammel Dreng staae op paa Krybben,

Nog lade sit Vand i begge Hestens Øren og

*skal man da med Forundring skulde kunde see,

Nat Hesten bliver frisk i hvor vanskelig denne

2 Sygdom end er for Hestelægerne at faae ku¬

Treret.“ At fange Ræve med Kranskager

gaaer saaledes til: * Man sætter et Studehorn

Veller Koehorn ned i Jorden, hvor Ræven har

*sin Gang, og naar Hornet er frosset saa fast,

vat Ræven ikke kan rive det løs med Kløerne,

Nfyldes Hornet med Fidt og fiinrevne Krans¬

7tager som blandes vel med hverandre. Ræ¬

Dyen kan ikke komme til at æde det hele Ovan¬

Ntum paa eengang, ligger altsaa ved Hornet og

7flikker deraf, indtil den døer og dratter om¬

7kuld. I Følge Dyrets Natur synes denne

Maade at være meget beqvem. Ovenstaaende

smaa Anmerkninger vilde Læseren i øvrige

tilgive, at ere anhængiggiorte dette Kapitel,

da de ikke syntes at kunde finde beqvemmere

Sted.

Sex¬
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Sextende Kapitel.

Om

Forsog med Jordboeret.

II Tanker om at kunde opdage noget nyttigt enten

i en eller anden Henseende anholdt jeg kort for

min Afreise fra Kiøbenhavn til Schagen hos

da værende S. T. Herr Conferenceraad Holm,

men nu Geheimeraad Holmskiold, en Mand,

der besidder uforlignelig store Indsigter i de

fineste Dele af Naturhistorien, ja, er besielet

med de Gaver i saa Fald, som visselig mange

savne, og som Efterslægten taknemmelig vil er¬

kiende i sin Tid, hvis jeg ikke tager feil, om

at faae et Jordboer gratis meddeelt og forsær¬

diget paa den Kongelige Porcellainsfabrikes

Bekostning, hvilket naadigst strax blev bevilget,

og i Aaret 1782 og ved andre forefaldende

Leiligheder følgende Forsøg dermed giorte for¬

nemmelig i den Henseende, om mueligt, enten

at
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at kunde finde en Art af Porcellainsjord eller

og ildfast Leer m. v., som Fabriken i sin Tid

kunde have Haab om at hælde sig til, hvis de

allerede opdagede Sorter paa Bornholm og udi

Island uformodentlig skulde slippe og blive for¬

brugte, men uagtet at det ikke lykkedes mig,

at opdage ovenmeldte Jord= eller Leer=Arter,

saa har jeg dog giort Undersøgelser paa adskil¬

lige Steder, om hvis Udfald Læseren herved

meddeles en sandfærdig Efterretning, nemlig.

1) Det sørste Forsøg med Jordboeret skede tvers

ud og norden for Veirmøllen paa Schagen i

en sidlænd Egn, kaldet Hans Hanses Eng,

hvor Folk, naar tørre Sommere indfalde, pleie

at skiere Sandtørv, og hvorom tilforn er giort

behørig Forklaring. Men uagtet at baade Buk¬

keblade og Engeuld, som pleie at være tem¬

melig sikre Kiendetegn paa, at Tørv findes der,

hvor disse voxe, enten i mindre eller større

Mængde, saa udviste dog Jordboeret, at 3¼

Qvarteer neden for Dagen, bestod Grunden af

tør Sand, hvorpaa fulgte Vand, blandet med

Qvæksand, indtil 14 Alens Dybde, da Bor¬

hullet siden blev opfyldt med klart Vand, saa¬

snart som Boret blev optrukket. Intet kunde

være mere rimeligt, da Boeret trak det klare

Vand
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Vand op til Slutning, og af sig selv var vil¬

ligt til at falde ned, end at slutte, at Afgrun¬

den snart vilde møde, men intet har jeg saa

ilde forsømt, i Mangel af vedbørlig Eftertanke,

som at jeg ikke lod et lidet Lod falde strax efter

at Boeret blev optrukket. Mine Tanker ere

ellers, og jeg har Aarsag til at tænke saaledes,

at f. Ex. ved de saa kaldede Broevande ingen

Bund findes meer, naar man er kommen nogle

faa Lagter forbi. 2) Blev atter giort Forsøg

paa den nordlige Side af forbemeldte Eng paa

det Sted hvor Indbyggerne nylig havde op¬

kastet Graver for at lede efter Tørv, og hvor¬

af Laget ikkun var ⅕ Alen i Tykkelsen, same

Tørven løs og ligesom støvet, og følgelig til

saare liden Nytte, med mindre at Laget havde

stukket dybere, som ved Jordboeret dog ikke

forefandtes, da det, efterat have løbet igiennem

10 Qvarteer Qvæksand, endelig antraf det klare

Vand. 3) Da Rygtet foregav, at bag om

Schagens Bye og omkring Broevandene for¬

modentlig var Tørvjord at finde, blev Jord¬

boeret paa adskillige Steder og langs ved begge

Sider af Vandene nedladt, skiønt forgieves;

thi Grunden bestod først af § til 6 Qvarteer

grov Sand, dernæst ⅕ Lagt muddret Sand, og

ende¬
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endelig derunder vandblandet Qvæk, men hver¬

ken Leer eller Tørvjord. 4) Blev Jordboeret

nedskruet paa et lidet Overdrev bag om Øster¬

bye, der, hvor de saa kaldede Sibier eller Sef

skal have vøxet tilforn i en ikke ringe Mængde,

men der fandtes heller ikke andet, end som en

død, rød og nfrugtbar Sandjord. †) Giorde

jeg adskillige Forsøg paa og imellem de tilbage¬

blevne Agre, tilhørende Schagens Bye; men

der fandtes ingensteds det, man søgte efter,

nemlig fine Jordarter, Tørv eller Leer, der alt

tilhobe savnes paa dette Sted, ja Forsøgene

overhoved sandede tydelig det almindelige Ord¬

sprog, at Schagen er et Land, der flyder

med Vand og Sand, thi naar Jordboeret

paa de fleste om ikke alle Steder, var nedsyn¬

ket omtrent ⅓ Alen, vældede strax Vand og

Qvæksand op ved alle Sider af Boeret, og saale¬

des er Egnens Beskaffenhed i og omkring Scha¬

gens Bye, ligesom i de dertil hørende Marker

og Sogn, om hvis sidste Beskaffenhed ellers i

Forveien tydelig er bleven meldet. 6) Gik For¬

søgene for sig paa Nørre Elkiers Gods, og

da a) Kort østen for Herregaarden paa det

Sted som kaldes Dysig (det er, Dreck eller,

Morads) hvor Boeret sænktes ned, og først

med¬
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medbragte en kridehvid, let, feed fiin og lige¬

som støvet Leerart af 1 Alens Tykkelse, og der¬

efter den selvsamme Jordart noget blandet med

Sand 7 Qvarteer i Dybden, som siden afvex¬

ledes med Qvæksand. Denne Jord brusede ikke

med Skedevand, og kan følgelig hverken hen¬

føres til Kride= eller Kalkarterne, uagtet at den

af udvortes Anseende meget ligner den saa kal¬

dede Maanemelk eller Lærkesvamp. I Be,

gyndelsen bliver denne Fremavl haard i Ilden,

og smelter som Smør i Munden, endskiønt no¬

get langvarig. Under en skarp Ild flyder Jor¬

den til Glas. Vi vil kalde den indtil videre Sedi¬

mentum maris. Bønderne hviidte dermed deres

Stadsestuer indvendig, som derved see ret nyde¬

lige ud. I øvrigt formodes, at denne Sort

kunde anvendes til samme Nytte, som den Flo¬

rentinske hvide Bolus, naar deraf fandtes

Forraad som der og for saavidt giør, da Jord¬

arten af og til i tykkere og tyndere Lag lod sig

ved Boeret optrække paa en Strækning af om¬

trent ½ Miil i Runddeel. Dersom Vedkom¬

mende ansee de smaa afgivne Prøver nyttige

under Udarbeidelsen til nogen Slags oekonomisk

Brug, da skal deraf vorde forskaffet behørig

Mængde, og som bedst kunde skee ved Udførsel

fra
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fra Fladstrand. b) Falder i Dysigmosen en

anden Prøve, mere guulagtig, end den forrige;

men Farven uagtet, og den deraf flydende ud¬

vortes superficielle Forandring, indeholdt den dog

ikke andet, end den hvide, og er altsaa en Va¬

riation deraf. c) Blev end videre giore

Forsøg med Jordboeret i den saa kaldede Bue¬

bakke beliggende ved Tværsteds Aae og udi

Tværsteds Sogn. Sammesteds er det at Bøn¬

derne opgrave Leer, for at kline deres Huse med;

men da den hele Bakke bestaaer af og til af

guulagtig Sandmergel, 2 til 3 Alen tyk,

burde den anvendes til Giedning, og ingenlunde

til Væggearbeids Forbrugelse efterdi Luften

opløser al Slags Leer, som bruser med Skede¬

vand, følgelig ogsaa Mergelen, og hvoraf fly¬

der for alle Vedkommende et betydeligt stort Tab

og Arbeids Spilde, som alle Proprietærer i

Tide burde forebygge, og vænne Bønderne til

at betiene sig af de behørige Leerarter til Byg¬

ninger, hvor intet Teglbrænderie kan lade sig

indrette, og ellers ikke. Denne Mergelart in¬

deholder i øvrige Svovelkiis, endskiønt ikke

i nogen betydelig Mængde. d) Falder ved

Østerbakken af Tværsteds Aabred, som er tem¬

melig høi, en meget fiin og feed Jordart, om¬

trent
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trent ⅕ Miil fra Havsiden, beblandet fast over¬

Lagetalt med Østers og Muslingeskaller (b).

paa3

(b) Fiskerne paa Schagen have fortalt mig, og

desuden nogle andre, som have været med paa

Fiskerie, for 12 Aar siden, at i Nord fra Fyr¬

taarnet, omtrent ⅕ Miil til Søes, og paa 16

Favne dybt Vand skal være en Østersbanke, hvor¬

paa de fiskede med Borrebakker Østers, lange

større end de, der falde ved den sydlige Side,

og ere dog disse heel anseelige og store paa sine

Tider, men ikke kunde disse Folk med Vished be¬

rette, eller havde prøvet, hvor lang eller bred at

denne Østersbanke er. Iligemaade er mig ble¬

ven berettet, at Fiskerne oppe ved Lyngbye, Kiu¬

len og saa fremdeles, ligeledes af og til, blive

Østers vaer, og opfiske dem med deres Fisker¬

kroge, saa at man, i Analogie med disse paa

særskilte Steder samlede Beretninger, med temme¬

lig god Grund kan slutte, at Banken maae løbe

fra Riset af langs med Landet, eller i det mindste

9 til 10 Mile op efter om ikke langt længere,

og at der have faldet i forrige Tider, og vente¬

lig falde endnu ligeledes Østers uden for Tværsted

især det synes ovenmeldte med Jordboeret giorte

Forsøg temmelig tydelig at kunne bevise, foruden

at man af og til, og især henimod Rifet, finder

opdrevne, endskiønt tomme Østersskaller, der ikke

formodes og allermindst op til disse Tværsteds Bak¬

ker,
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paa den nordostlige Side, som vender til Aaen,

var noget nær lodret ud til Dagen 1 Alen i

Tykkelsen, og bestod af lutter blaat Mergel, men

Resten underneden og ovenpaa af Sand. Dette

Mergel er ligesaa lidet, som det førrige fri

for Kiispartikler. e) Berettede Bønderne, at

vesten sor, og kort fra Tværsteds=Aaen, skulde

i Klitten falde hviidbleg klæbrende Leer, som

og befandtes rigtig, endskiønt neden for 1 Alen

tykt Sandlag, da der først mødte 2 Alen

tyk bleghvid, og dernæst lyseblaa Leerart

af 1 Qvarteers Tykkelse, der endtes med

Qvæksand; og da ingen af ermeldte Leerarter

sættes i Giering med Syrene, ere disse just de,

som virkelig ere tienlige, deels til Teglbrænde¬

rier,

ker, der ligge omtrent 4 Miil fra Rifet, at kunne

være forflyttede, og er det min Pligt iblandt an¬

det, at bekiendtgiøre disse Iagttagelser til nøiere

Eftertanke; men at gaae videre i saa Fald, strakte

hverken Tiden eller mine Vilkaar sig til. Fang¬

sten vil ellers i Tiden bedst kunde drives med

smaa Byser eller Iagter, naar Banken var af¬

lagt, der kunde løbe og flygte til Søes, naar

det giordes fornødent, og ikke med aabne Baade,

som paa den sydlige Side. Huc usqve ego C

non ultral



——
—— 357

rier og deels til at opføre Bygninger med paa

Herre= og Bøndergaarde, i Mangel af ordent¬

lig brændt Muur= og Tagsteen, hvilket sidste

det Kongelige Danske Landhuusholdings¬

Selskab, og det vist ikke uden Grund, har

ønsket, at maatte komme i almindelig Brug

paa Landet, og i den Henseende, til Veiviis¬

ning for Landmanden, uddeelt en trykt Afhand¬

ling, som ansees følgeværdig i alle Dele, og

især, da Indretningen koster saa lidet. *) Fore¬

sandtes vestre Ellebakken saaledes kaldet af

Eller, det er, underjordiske Folk, beliggende

norden for Wollhøy ved Havsiden, og østen

for Ugerbye Aae, at bestaae af den foranførte

bleghvide Leerart hvoraf undertiden føres no¬

get til Høien og Schagen, endskiønt Beiens

Længde er henved § Mile. Denne Ellebakke

maae ellers have været meget behagelig, og

anderledes, end som Naboestedet ved Odden

østen for, at beboe, for de Ellerske Familier

tilforn, efterdi at denne Bakke bestandig er be¬

voxen med Klittorne, der give et behageligt

Syn, og især, naar de røde Bær ere modne.

I øvrigt maae slige underjordiske Familier ven¬

telig rangere temmelig høit, eller lavt, siden

de aldrig ere at faae i Tale. g) Fandtes lige¬

iedes2 2
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ledes ved Høebek, en imellem Wollhøy og Riis¬

ager beliggende Gaard, et temmelig tykt Lag,

der deels bestod af Blaaleer og deels blaat

Mergel, som baade er siim og feedt. h) Kom

mig for, som hele Aabredden op og ned efter,

fra det saa kaldede Skidenva paa Elkiers

Grund henved ½ Miil i Længden bestod af guul¬

agtigt Mergel, men Skedevandet udviste, at

dette Lag ikke tykkere end som 14 Alen

imellem Sand og Grønsvær havde kun inde at

holde et grovt gruusblandet og guulagtigt Leer.

i) Havde Bønderne opkastet Leergrave norden

for en Bondegaard i Tværsteds Sogn, Slot¬

tet kaldet, hvori befandtes et lidet Lag af grov

hvidegraae Sand, og gruusblandet, som neppe

kan bruges til Bygninger, uagtet at denne ringe

Fremavl dog ofte dertil anvendes. k) Anmer¬

kes, at i Bløden, et sumpigt Sted, beliggende

i den saa kaldede vester Tværstæds=Hede,

som er meget stor, og dog mestendeels overale

udyrket, blev Jordboeret nedsat 18 Qvarteer

dybt, som, naar det blev optrakt igien ved Hielp

af en Buk og døbbelt Thalie bevidnede, at den

øverste Deel under Jordskorpen indeholdt 6

Qvarteer tyk Lag af bleghviidt Mergel, og 12

somQvarteer derneden for ligeledes Mergel,

dog
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dog endda ikke havde Ende, eller man kunde

trænge igiennem, da det medhavende Mandskab

var for svagt til længer at kunne omdreie Boe¬

ret paa dette Sted. Vel grave de omkring

liggende Bønder det Leer op som de bruge til

Huusbygning, i Bløden, men sig kun selv til

Skade, som før blev meldet, da den hele Hede

med største Nytte kunde optages og bemergles,

i Mangel af anden Giøde, og besynderlig den

Deel deraf, som er suur og fugtig, ja de der

næst tilgrændsende Bøndermarker tillige, da Blø¬

den frembringer en stor Overflødighed af denne

kostbare Materie, som uskyldig har paadraget

sig Folks Mistanke, Landet til en ikke ringe

Skade, allene i Anledning af Misbrug og vrange

Fordomme. Alting kan misbruges, og følgelig

ligeledes Mergel, som er en hidsig Giøde, hvor¬

med Jorden kan udpines saaledes, at naar

der i Rad og uden Hvile blive tagne 6, 7 til

8 Kierrer, den da aldrig vil bære meer, og er

følgelig ikke at undre over, at Mergel kan

giøre Faderen rig, og Sønnen fattig, men

deri er Mergelet aldrig Skyld, men uforsigtig

Brug af Mergel allene. Denne Guldgrube,

som Danmark har i sin Værge baade fiern

og nær, er saa uskatteerlig, at jeg snart ikke

kien¬3 3
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kiender nogen Metal, som dermed kan sættes

i Ligning. 1) Befandtes kort fra den Huns¬

mands Vaaning, som kaldes Kallehauge eller

Kallehove, beliggende i Tværsted Sogn, un¬

der et 3 Qvarteer tykt Sandlag, § Qvarteer

tyk bleghviid fiin Leerart, som, for dens Feed¬

mes Skyld, meget roeses af Bønderne, ligesom

den og bruges af dem til Udspækning, deels

allene, og deels blandet med Kalk, (endskiønt

denne er meget dyr nu paa Stedet) efterdi deraf fin¬

des en ikke ringe Forraad. Denne Leerart bru¬

ser ikke med nogen Slags Syrer, og er altsaa

tienlig til det Brug, som den af Bønderne anven¬

des, ligesom til Teglstene og Pottemagerarbeide.

7) Bleve følgende Forsøg giorte paa Steenbeks

Gods og Eiendom, nemlig: a) Tæt ved Herre¬

gaarden selv i Mølledammen, hvor man strax

imod Dagen antraf et bleeghviidt, fiint feedt

Leer, 1 Ovarteer af Tykkelse, og af samme Art,

som den næst foregaaende, samt siden derneden

for et 7 Qvarteer tykt Lag af graaeagtig Mer¬

gel (Marga Cinerea Vallerii, S. 23), og endelig til¬

sidst mørkeblaat Leer. b) Kom den hvidegraae

Leerart, som en Brink, beliggende ved Enden

af den saa kaldede Leergravs=Ager kort fra

Gaaeden Barkholt, frembringer i Mængde,

lige¬
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ligesom formodentlig hele Brinken øster efter af

og til, ganske overeens med det under No. 6

Litr. L. ommeldte Leer, undtagen for saavidt at

dette falder mørkere hvorfor Stedets Eier og

Beboer har i Sinde, at anvende det til at

brænde Teglsteen af. e) Bleve giorte adskil¬

lige Undersøgelser med Jordboeret, langs op og

ned ved Siden af den Aae, som paa den vestre

Side løber imellem Elkiers og Steensbeks Herre¬

gaarde, men Grundens Beskaffenhed var af

selvsamme Forhold, som paa den modsatte Side

No. 6 Litr. h. d) Udviste Forsøgene ved det

saa kaldede Steensbeks Kier østen Bekken,

at Grunden der heller ikke bestod af andet, end

grovt gruusblandet Blaaleer, uagtet at jeg dog

der havde tænkt, at finde Mergel. e) Lod jeg

Boeret stikke ned ved den saa kaldede Ladefo¬

geds=Mark paa Steensbeks Gods, hvor det

optrak først graaeagtig 3 Qvarteer og siden blaa¬

agtig 2¼ Qvarteer tykt Mergel, meget fiint og

feedt, som, da Brinken, hvori Mergellaget lig¬

ger, har fordeelagtig Direktion i Henseende til

Naturens vedtagne Orden, upaatvivlelig maae

falde i Mængde, og blive Godset til stor Nytte,

især efterdi Stedet ligger beleiligt for Udkiør¬

selen paa Agrene, og den opkastende Grube har

et34
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et vel passet Affald, dog med behørige Forbyg¬

ninger saaledes at den ikke skal kunde giøre

Indbrud eller Arbeiderne Skade. †) Falder

midt inde paa Nørre Bindslevs Byes Gader

der, hvor Bønderne opgrave Leer til deres Huus¬

vægge, graat og mørkeblaat seedt Mergel i Over¬

flødighed, hvilket sidste og er blandet med Mus¬

lingeskaller, uagtet at denne Bye ligger temme¬

lig langt fra Havet. Stedet har Affald, og

ligger meget beqvemt, for derfra at udføre Mer¬

gelet paa den i Nærheden beliggende og udyr¬

kede Hedejord. Jeg fortalte disse Bønder, at

der og der fandtes Mergel tienlige til fordeelag¬

tig Giødning, hvorpaa er stor Mangel paa sine

Steder, men de studsede ved denne Fortælling,

frygtende for deraf flydende alt for svært Ho¬

verie, som jeg dog ikke har fornummet i Jyl¬

land at overgaae de almindelige Grændser, men

snarere under som vel er da Fokk begynder

at indsee, hvad Skade et overdrevet Hoverie

medfører. Om Fælledsskabets Ophævelse har

jeg derimod ikke hørt nogen synderlig opmun¬

trende Taler. Imidlertid begyndte Bønderne

i Bindslev af sig selv at opgrave Ao. 1785

og udføre Mergel paa deres Sædeland, og var

det at ønske, at Bestyrerne af Godserne vilde

holde
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holde Opsigt med, og underrette Bønderne om,

paa hvad Maade med Nytte, og ikke Unytte,

Mergel kan bruges; thi da Mergel giver som

oftest overflødig Afgrøde, saa blive Bønderne

saa hidsige paa dets idelige Brug, at de til¬

sidst udtømme Jordens egen naturlige, medskabte

og frugtbargiørende Feedme, med mindre at de

holdes i Tømme af deres Foresatte. Der

kan ikke forlanges af en Bonde andet, end

Bonde=Forstand, og denne er undertiden

nok saa underholdende, som andres for¬

medelst den lange Erfarenhed de have, men at

indprente dem noget Nyt, endskiønt til Nytte,

falder heel vanskeligt, og derfor maae de føres

ved Haanden til Maalet med al Sagtmodig¬

hed, samt Fornuft og Overlæg, som synes at

være deres Foresattes Pligt, sigtende til fælles

Nytte. g) Laae paa den vestre Side af Nørre

Bindslevs Broe og den søndre Side af Aaen

et stort Lag af sandblandet og svovellugtende

sort Leer samt derovenpaa et andet guulagtigt

opfyldt med Gruus. h) Stak ligeledes frem

ved den nordlige Aabred paa det Sted som

man kalder Karen Halls Hul, eller Hals¬
hvull, et Lag sort Leer som i Ilden blev mid¬

delmaadig haardt, og bekom en guul Farve.

8) Gik35
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8) Gik jeg over med Jordbøeret til Bøgstæds

Herregaard og Gods, og giorde dermed iblandt

andre et Forsøg i det saa kaldte Skidensige, be¬

liggende kort fra Herregaarden hvor Godsets

Eier S. T. Herr Ritmester Bolvig havde la¬

det opkaste en heel stor Mergelgrav, og til at

opnaae hans Hensigter først skurvet Jorden 3 Al.

dybt indtil at Mergellaget begyndte, og der¬

næst besørget deraf udført 3 Alen tykt Stratum;

men da hanø eget Bøer var alt for svagt til

at undersege, hvor vidt Mergelet stak ned i

Jorden, fik jeg mit eget til at falde § Alen

dybere end. hans, og kunde dog ikke trænge

igiennem Mergellaget formedelst Vand i Gru¬

ben af nylig indfaldet Regnveir der betog Ar¬

beiderne den behøvende Omdreinings=Force, til¬

ligemed den Glathed, der var i Gruben. Nok

alligevel, at paa dette Sted var betydelig stor

Forraad, og, om ikke en Guldmine, saa dog

noget, som dermed kan sættes i en Slags Lig¬

ning, hvilket og denne Patriot og opmerksomme

Landmand virkelig har indseet, og i Følge der¬

af ført en stor Deel af Gaardens fra Arilds

Tid udyrkede og sure Marker i Brug, til Hvile

for den anden Jord, og som nu bemerglede fast

overgaae hine giødede Marker, saavel i Hen¬

sigt
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sigt til Rug=, Byg=, som Havresæd. Frem¬

gangsmaaden er mig ikke ganske bekiendt men

at Flid altid fortiener en passende Belønning,

er noget, som jeg ikke behøver at kalde i Tvivl.

Tæt omkring Herregaarden selv falder ogsaa

Mergel, item ved den Herregaard Odden, hvis

Eier nemlig Herr Pors Munch, deraf skal

have høstet ikke en ringe Nytte endskiønt det

Mergel, som der falder, lader til at være mav¬

rere, end det ved Bøgstæd, som kan have sine

Aarsager, da dette sidste stikker mere op imod

Dagen, end som det første. 9) Bleve Forsø¬

gene fortsatte paa Schaarup Gaards Eiendom

tilhørende Herregaarden Leerbek, men forgieves,

da Egnen bestaaer meest af lyngbevoxne Sand¬

bakker, som for en stor Deel ligge udyrkede,

og følgelig reiste jeg længer frem til Bonde¬

gaarden Dvergetvee og fandt a) I en stor

og lang Brink, beliggende kort østen for om¬

meldte Gaard, under et § Qvarteer tykt Sand¬

lag og hvidgraae Leer, et kompakt Stratum af

lyseblaat Mergel, der stak 7 Ovarteer dybt i

Jorden, og hvoraf hele Brinken eller Bakken

efter al Rimelighed bestaaer. b) Var mig

blevet forebragt, at i den saa kaldede Dder¬

getveemose som ligger neden og østen for

nys¬
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nysommeldte Brink, og hvor Folk for nogle Aar

siden ere begyndte med at grave Tørv (c), skulde

falde en særdeles fiin Jordart hvorfor jeg paa

6 forskiellige Steder i Mosen eftersøgte den,

men fandt ikke det mindste Spor dertil, und¬

tagen paa et eeneste Sted, hvor Jordarten fo¬

restilte sig ligesom smaa Gryn indsprængt i

Tørven, og var lyseblaa af Farve. Bønderne

berettede ellers, at Lagene undertiden kunde

være af 2 til 3 Tommers Tykkelse, og omtrent

1 Alens Længde og Brede, hvoraf følger, at

Qvantitæten maae være heel ubetydelig, om

den end med Nytte kunde anvendes til den

Slags Huusfornødenhed, som Bondestanden

bruger den cil, nemlig at male et og andet blaat

med,

(c) Iblandt andet tilkommer den veltænkende, vit¬

tige og i Praxi øvede Landmand, Herr Jørgen

Bragaard, Herre til Leerbek, den Ære med Rette,

at have først opfunden denne store Tørvemose,

som siden er bleven anvendt alle Vedkommende til

Nytte. Ikke at tale om, at han, som et Møn¬

ster for mange andre paa denne Kant af Landet,

paa egen Bekoskning har indgrøvtet alle Godset

tilhørende Skove, til en ikke ringe Nytte for

ham og Efterslægten.
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med, efterat Jorden er reven og meleret med

Melk eller Fløde, i Steden for med Linolie.

I øvrigt forandres denne lyseblaa Farve strax,

naar Jordarten enten bliver kogt med Melk

eller Fløde, og bliver mørk eller sortebruun.

Denne Effloressents, som saaledes opskyder sig

i Møsen, er intet andet, end Berlinerblaat,

indeholder omtrent ⅓ Procent Jern, og var

meget nyttig, naar deraf fandtes Mængde.

Bønderne formeente ellers, her at have opdaget

en Indigomine, holdende for, at Indigo bli¬

ver opgravet af Jorden som et Minerale.

10) Forflyttedes Touren til Leerbeks Herre¬

gaards Eiendom, hvor Jordboeret paa adskil¬

lige Steder blev nedladt, men dog fornemme¬

lig ved Enden af det paa den sydlige Side til

Gaarden grændsende Agerland, som helst syn¬

tes at vilde spaae et godt Udfald, uagtet dette

slaae feil: thi hele Grunden bestod sørst af et

tyndt Lag Sand derefter ⅕ Alen tykt Lag

hviidguult Leer, siden fiint hvidt Strandsand,

og endelig Qvæksand, undtagen udi een Bakke,

som adskiller Leerbeks og Ellinggaards Eiendom,

og
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og ligger ved en Bæk, der løber imellem begge

Gaarde, dog paa Leerbeks Side, hvor der

fandtes et Lag af lyseblaat fiint Leer, blandet

med Muslingeskaller, og som følgelig brusede

der, ligesom Mergel, med Skedevandet, hyor

Vandet blev slaaet paa disse, som indeholdende

et Alkali, og ere det formodentligen de, som

have bevæget Eieren af Ellinggaards Gods

Herr Moldrup til at ansee, som let kan skee,

det af ham fundne Leer for Mergel, uagtet at

det ikke skal have giort den behørige Virkning

paa Agrene, som det og ikke kunde i saa Fald,

men derfor taber det virkelige Mergel ikke no¬

get af dets sande Priis og berømmelige Egen¬

skaber. Findes ellers ikke Mergel en Steds i

bemeldte Bakke, vil det ventelig falde vanske¬

ligt at faae det opdaget paa andre Steder i

en saa sandig Egn; og da jeg i Anledning af

Grundens Beskaffenhed, der fast overalt be¬

staaer af sandagtige Dele, ikke havde Haab

om, at kunne fyldestgiøre Fabrikens Hensigter,

maatte og derhos ile hiem igien, saa frastod

jeg aldeles, at have videre med den Sag at

giøre.
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giøre. Imidlertid sees af Forsøgene, at Jyl¬

land uden Tvivl, som vel er, maae besidde

Mergel i Mængde, ligesom og, at derhos be¬

rettes, at ved Bagersvogns Herregaard, eller

kort derfra, skal findes en rød Jordart, eller

formodentlig Bolus, hvoraf jeg endnu ikke har

kundet erholdt Prøver, uagtet skrivtlig Anmod¬

ning derom til Vedkommende.

—677 X. *

Syt
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Syttende Kapitel.

Om

besynderlige Ord og Talemaader

 denne Egn.

IIngen bær vel Tvivl om, at der jo endnu

findes, især iblandt Bondestanden, endeel gode

Ord og Talemaader af det gamle nordiske Sprog

i Jylland, og især i denne Egn, hvis simple

Beboere leve som for dem selv, paa den nød¬

vendigste Omgang med Naboerne og især de

Besøg nær, som fremmede Nationers Søefa¬

rende ugierne giøre dem, og derfor desmere

have bevaret deres Fædres Sprog. De Ord

og Talemaader, som jeg, medens jeg opholdt

mig her, har under høiere Pligter kundet lægge

Merke til, deels som meget sieldne, deels noget

afvigende fra det almindelige Sprog enten i

Udtale eller en og anden Bemerkelse, har jeg

troet at kunne finde her et ikke ubeqvemt Sted.

I Henseende til Retskrivningen i disse Ord har

jeg,
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jeg, saavidt mueligt, fulgt Udtalen, endskiønt

samme ofte er heel vanskelig at udtrykke. Des¬

uden anmerkes, at Døbenavnene gemeenlig for¬

andres og forkortes af gemeen Mand, f. Ex. Ka¬

ren til Køyen, Johanne til John Rasmus

til Ras, Mecte Andersdatter til Medast m. v.

A.

Aaske, Aske.

Aske, Æske.

Ale, pisse Blod (om Qvæg).

Atkvast, Rognbælger af Rognkelsen, som op¬

drive af Havet (rimelig af det nordiske Ord:

Al, Snavs, og Kvast, Knippe eller Klase).

B.

Baus, Buxer.

Beise, bisse, være uroelig (om Qvæget,

naar det plages af Insekter).

Bels, en Knøs paa 16 eller 17 Aar.

Betændelse, stærk Forkølelse. Ellers faae

snart alle Sygdømme paa Stedet og om¬

kring i Egnen Navn af Betændelse, især

naar de paakomme pludselig.

Bise, vugge.

Bolke, Fiskeline.

Aa Bol¬
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Bollinform, Melonform.

Borst, Børste.

Byndse, giøre et Kar lækfrie item

varme sig.

D.

Degneluus, en Skilling (ironice).

Demle, mumle om.

Dovver, Middagsmad. (Paa sine Ste¬

der betyder det Frokost.)

Dreng, ugivt Mandsperson, som tiener en

privat Mand.

Drøtte, drenke (især om Haner og An¬

driker).

Drov, Avlelyst (om Tæver).

Dvalt, ækkelt (om Mad).

F.

Fæder, Fødder.

Fændsel, Troelovelse.

Fil Fy.

Fidde med en Pige, sove hos.

Fidena, Vilderede.

Fiig, Fnug.

Fim, rask.

Fiolter, Drog, Stakkel.

Fliufe,



—— 373

Fliufe, Flue.

Fog, en Halvaars gammel Griis.

Foldbænk Slagbænk.

Framers, Kiøkken.

Frynnet, angrebet af, eller, som har an¬

sat Forraadnelse.

Fumren, klosset.

Funke, ugive Fruentimmer, som har saaet

Barn.

B.

Geed (i denne ironiske Talemaade: Hun

er saa hellig, som Peder Hedes Geed).

Genster, strax.

Gild, pyntet, smuk.

Giusen, avlelystig (egentlig om Køer).

Granfoged, Oldermand.

Greishoppe, Græshoppe.

Grille, Skind paa Melk.

Groben, og

Grobing, Grøvt.

Guffe, at giøe.

H.

Høeser, v. Hoeser, Høns.

Hambriit, Hase.

Aa 2 Ham¬



*—374

Hammel, grim.

Havguse, Taage sra Havet.

Hægen, behagelig (om Mad).

Hæsk, kræsen (han er ikke hæsk).

Hellemesse, Allehelgen.

Hemte, lette, reise.

Hestestader, Spiiltov.

Hiamsk, flygtig, levende.

Hiel Giel, Huus, hvori Fisk tørres.

Hielt, Klid af Byg.

Hiump, lam, halt.

Hoel, (i denne Talemaade: slaae Hoel i

Vand,) slaae op med En.

Hofsom, maadelig, stille.

Hovlad, Grime.

Hvaan, oeren (om Korn).

Hvonnig, Orne.

Hvons, hvorledes (andre sige, Huns).

Hugg, Drøbel i Halsen.

Huus=Egener, Indtømmer.

Hylie, Læe.

Høes, Hoved (om Sviin).

Høes, hees.

Hviv, stivt Tørklæde, som Pigerne binde

over Øinene om Sommerdage.

□J. Jaen,
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3.

Jaen, Fork.

Jel, løbe jell, rippes (om Katte).

Jerntyv, Høefork. (RB. Jern og Staal

omvexle ofte Bemerkelsen, for Ex. Staal¬

Gryde, Fyr=Jern.)

Iisangel, Iistap.

Jont, jævnt, sagte for Ex. vi skal løse

eller læse jont, d. e. sagte.

Isterad, Stuehuus.

K.

Kaarer, Karder.

Kakkel, Kakkelovn.

Kantler, liden Hest.

Karum, Ballie.

Kiap, Stok, Kiep.

Kieling, Killing.

Kiendelse, Angeltømmer.

Kiol, Brønd.

Kiørmisse, Kyndelmisse.

Kleg, Gedehams.

Klit, Sandhavre.

Klithør, Rødder af Sandhavre.

Kloj, Plag (om Heste).

Klod, idem.

Aa 2 Knev,
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Knev, knøv, ferm.

Knovring, Kulde og Knuen i Kroppen,

Skotring, it. Ende af et Tov.

Knupstud, Aars gammelt Nød.

Knyste, nyse.

Komp, gammel Hest.

Kompeien, ligeledes.

Krogel, Snække med Dyret udi.

Kruk, Hane.

Krøbing, Krybbe.

Krygler, alle Slags smaa Snækker, især

af Nerit=Arterne.

Krytte, knurre.

Kul, Lampe.

Knue, ælte (om Dei).

Kvæge, være med Lam.

Køjter, Hoben Penge.

Køje, Grønkaalsspire.

Kvan, Qværn.

2.

Lass, Genitivus, af Lat.

Lat, Lærred.

Legg, Kal paa Benet.

Lejle, Hlanker, item Legen, en Dunk af
*

Træ.

Lem¬
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Lemmelse, Lamhed.

Lod, Faar.

Lode, farve blaat.

Loe, være med Kalv.

Lulak, Skiul, Giemme.

M.

Mandvoren mandolm, som søger Folk,

(om Tyre).

Melder, Mellemmad.

Minke, Sting under Skuldrebladet.

Miserel, min santen.

Mirringe=Haar, Kindhaar, Bakkenbart.

Miserei, færdig.

Misig, færdig.

Mogg, Møg.

Moge skuffe Møg ud.

Molløse, Rygaas, Mønning.

Muse, gribe En i sin Tale.

Mysk, suur.

Mønne, tække det Hverste af Taget.

N.

Nevre, pille rykke.

Nødes, Koestald.

Nøst, Koe=Baas.

Aa 4 O. Ope
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O.

Oplod, den øvre Deel af en Særk, naar den

er syet af to Slags Lærred, Overbul

(islandsk Uphlutur).

Ostling, Østers.

P.

Pain, Pande.

Piuse, Hare.

Poleje vild Krusemynte.

Pransk, net og peen i Klæder.

Prantse, være ferm.

Pras, Skum paa omrørt Fløde eller Melk.

Pynke, pykke, lave til Barsel.

L.

Qvader, Iisskum.

R.

Raa, hastigen.

Rajs, Randers.

Ragtov, grov Uld.

Rams, gammelt overstaaetstort Græs,

it. det samme som Havguse.

Ramse, staae med Havguser.

Ram¬
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Ramset, blandet med Havguser, (om(
Veiret).

Ratte sig, pusle sig, række sig.

Reen, Stang, som Høns sidde paa.

Ridt, løsagtig Qvinde.

Rundier løbe (om Vædre).

Rust, Kar, man kommer Malt i.

S.

Sanmænd, Giær som samles paa Øl,

naar det ikke er vel proppet. (Nogle kalde

det Hvalp.)

 Sax, Pølse et ældgammelt godt Ord,

it. Sax, et Slags Uldentøi.

Særfiel, Bundsiel i Vogn.

Særing enkelt Ting, Individuum.

Segedokke, og

Seger, lad og doven Krabat.

Selsoet, Soelsort (en Fugl).

Silkemaag, Meduserne overhoved især

medusa aurita. Fi, Silkemaag1 I seer

ud, som jen Snat. Fy, du Skidne1

du seer snottet ud.

Søj, Suppe.

Skieghat, Fruentimmers Hovedkappe.

Aa5 Skof¬
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Skoffin sært Dyr eller Skabning, op¬

drevet af Havet.

Skrade; og

Skradekorn, Hanekam, Rassel.

Slee, at tøe.

Sleeveir Tøeveir.

Smutte, Aabning ved Taget, hvorigiennem

Høet indkastes.

Snat, Snot.

Snip, Korsklæde.

Soeg, lummervarm.

Spaa, Spade.

Spielsom vild, lystig.

Steigers, Bryghuus.

Stiat, Stiert paa en Vogn.

Stol, Yver paa Hopper.

Stole, være med Føl.

Strag, smuk.

Strendetræ, Haspetræe, Vinde.

Svalehul, see Smutte.

Svingel, Insekt, som i Sielland skal

kaldes Skralle.

Sølvstof, Sølvtomling.

Sømm, stille, ærbar.

T. Ta¬
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2.

Tader, Green, Arm.

Tadersisk Blæksisk, Blæksprute.

Tælle, Line, hvormed Flyndregarn om¬

fattes.

Tanser, Angeltømmer.

Tege, Faareluus.

Teiger, Rødder i Jorden.

Tisse tæsse (om Uld).

Tommerkruk, kalkonsk Hane.

Trændeboer, Rendegarn.

Trudne, svolme.

Trøves trives.

Tvistiert, Øretvist.

U.

Ugen, fremmed, ulige (om Høveder).

V.

Vag, svag.

Vaghed, Svaghed.

Vingle bort, bytte bort, tuske.

Vinkel, Sneglehuus, Snække uden

Dyret.

Viper hurtig, levende.

Vogn¬
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Vognsæt, Vognsading.

Vrae, Avlelyst hos Sviin, løbe vrae.

Vrant, overløbet (om Faar).

9.

Yven, Hine.

2.

Øghoved, enkelt Høved.

Ogsfelled, Fælledskab med Vogn og Heste.

Giøre Øgsfælled med en Pige, sove hos.

Øn, Koepande.

Øgkræter, Heste i Almindelighed. (De Ud¬

levede kaldes Hellemysser.)

4—

Attende
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Attende Kapitel.

Om

Vind og Veirligt,

samt

deraf flydende Følger,

saavidt Schagen især

og de tilgrændsende Egne angaaer.

7hra den 1. Septbr. Ao. 1780 til Augusti Maa¬

neds Udgang Aar 1786, har jeg, ved Hielp af et

Barometer og tvende Thermometre, indrettede

af Herr Lerra i Kiøbenhavn, efter Herr Reau¬

mours Inddeling, antegnet og giort stadige

Iagttagelser med disse Glas Kl. 12 Middag

og Kl. 10 Eftermiddag, nogle faa Dage und¬

tagen, udi Værelser hvor ingen Kakkelovns¬

varme kunde have Indflydelse paa Qvægsølvet,

og Solen direkte ligesaa lidet; men i fri Luft

kunde Observationerne ikke skee, formedelst at

Vind
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Vind og Sandflugt snart i saa Fald havde øde¬

lagt Indstrumenterne. At indføre disse Iagt¬

tagelses=Lister Ord for andet i denne Beskri¬

velse, der beløbe sig til kompres skrevne 12 Ark,

holder jeg for at ikke allene vilde have foraar¬

saget Læseren Keedsommelighed, men og derhos

blive anseet for heel unødvendigt, da et kort

og rigtige Udtog deraf, samt upartisk forfac¬

tede Betænkninger derover synes at kunne

giøre en og den samme Nytte til forneden Op¬

lysning. Vedkommende A) de barometriske

Iagttagelser, erindres 1) At i September

Maaned Anno 1780 holdt Barometret sig jevn¬

lig og som oftest ved 27. 10¼ Gr., men ikke

under 27 — 2. Vindene blæste i denne Maa¬

ned meest fra Sydøst, Nordost og Nordvest,

med nogenledes smukt Veir. 2) Blev Baro¬

metret ved i Oktober Maaned at stige og falde

fra 27. 10. til 27. 0. med afvexlende sydlige,

nordøstlige og vestlige Vinde. 3) Viste Baro¬

metret Stigen og Falden fra 28. o. til 27. 9.

i November Maaned med Afvexling af meest

nordøstlige og nordvestlige Vinde, med Nord¬

lys og Sneefog af og til. 4) Indfaldt i De¬

cember Maaned temmelig godt og stille Veir,

under Barometrets Anviisning fra 28. 9. til

27.
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27. J. 5) Var Veirliget i Januari Maaned

Ao. 1781 afvexlende med Regn og Sneefog,

men derhos stille imellem, da Barometret løb

ned til 27 Gr. og op undertiden til 28. 10., og

det som oftest med nordøstlige og nordvestlige

Vinde, hvilken første, i December, Januari og

Februari Maaneder pleier at vise sin Styrke,

og har jeg aldrig fornummet paa Stedet, at

Qvægsølvet i Barometret er kommet over eller

under ovenanførte Grader, hvorfor jeg ikke fin¬

der fornødent, at melde videre desangaaende;

men erindrer ikkun, at et Barometer synes at

være et ganske umisteligt Instrument, saavel i

en stor, som liden Huusholding, og saavel i

Kiøbstæderne som paa Landet; thi naar Baro¬

metret viser 28 Grader, eller saa omtrent, kan

man være temmelig vis paa godt stille og tørt

Veir i nogle Dage, hvilket kan tiene 1) En

Huusholderske, og især den, som forestaaer stor

Vask og andre meer betydelige Huusholdings¬

forretninger til en fast ubedragelig Veiviisning.

2) Handelsmanden og de Søefarende under

den foretagende Seilads samt Ind= og Udskib¬

ning m. v. Viser Barometret derimod 27

Grader og derunder, er Luften anspændt med

1veir og forestaaende Uroeligheder enten paa

en
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en eller anden Maade, hvilket jeg saa oste har

lagt Merke til. 3) Er Barometret iligemaade

umisteligt for de Reisende, som deraf kan have

en fortræffelig Nytte, i Henseende til at reise,

eller ikke reise; thi reise de imod ondt Veir,

forestaaer dem Fare, og reise de ikke imod til¬

stundende godt Veir, tabes alt for meget un¬

der Expeditionernes Løb. Den blotte Fornuft

og Sandser, uden Hielp kan ikke veilede os

saa sikkert, som var at ønske, til dette vigtige

Skridt; men den bevægelige Aand som er ned¬

lagt i Qvægsølvet, kan bane den Vei, som fø¬

rer temmelig sikker til Maalet, naar man ikkun

vil give nøie Agt derpaa. End videre viser

Barometret for Ex. 26 Grader og derunder,

naar en Mand vil tage ud at flske, eller reise

til Vands, især paa de Steder som betyde

noget da udfordres visselig gode Redskaber,

Mandskab, og en passende Agepaagivenhed om

at bierge om ikke andet, saa dog Livet, under

de fleste Tilfælde; og endelig 4) Er Barome¬

tret saavel for den ene, som for den anden

Landmand, af høi og lav Stand, ganske uund¬

værligt, og det saavel i Henseende til Korn og

Høe, som Ildebrands Indhøstning og Indsam¬

ling, ja nyttigt for Fiskevirkningen tillige; thi

Baro¬
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Barometret viser ved Grader hvad Veirlige

der vil blive en, to eller flere Dage i Forveien,

besynderlig for saavidt Regn og Storm an¬

gaaer, og er dette ikke lidet for en Land= og

Søemand, at være vel underrettet om i Tide.

Men hvad der B) angaaer de Thermometriske

Iagttagelser, da meldes a) At i September

Maaned Ao. 1780 befandtes Varmen paa Ste¬

det at stige høiest ved Middagsstunden til 15

Grader, og falde om Aftenen især jævnlig til

12 a 7 Grader, besynderlig naar taaget Veir

indfaldt, men ikke derunder. b) Betegnede

Instrumenterne i Oktober Maaned den stærkeste

Kuld ved 2 Grader og den største Varme ved

14., men som oftest 7, 8 til 9. e) Kom

Thermometret i November til at vise den stær¬

keste Kuld af 3 Grader, og den høieste Varme

af § til ⅔¼ Grad, samt derimellem. d) Be¬

fandtes i December Maaned, at Kulden jevnlig

holdt sig til Frysepunkten, og naar nogen Af¬

vexling skede, da steeg dog Varmen ikke høiere,

end som til 2, 3 a ½ Grader. e) Holdt Ja¬

nuarii Maaned ved Ao. 1781 med Kulden

fra § til o¼, men †) Februari Maaned deri¬

mod med 2 Graders Kuld, og aav ikke høiere

Varme, end som 2 Grader. ⅖) Var Varmen

2 h Marti
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i Marti Maaned samme Aar 6 Grader i nogle

Dage, og for Resten mindre, men ingen Gra¬

der af Kuld. b) Kom April Maaned jævnlig

frem med 3, 4. a § Graders Varme, undtagen

den 2gde, da den steeg til 9 Grader. I denne

Maaned var ellers Veirliget temmelig roeligt.

i) Blev Varmen i Maji Maaned anmerket,

høiest at løbe op til 13 Grader som var den

30te Dag i Maaneden ved Middagsstunden,

men den mindste Varme var 3 Grader. Den

6te faldt Snce og Hagel paa Jorden, og den

ode ligesaa. K) Medførte den 27. og 28. Junii

17 Graders Varme, og ingen anden Dag i

Maaneden ringere end 12. Veiret var jævn¬

lig stille, men ved denne Varme og Tørke toge

Væxterne i den sandige Jord megen Skade,

og ligesaa I) I Julii Maaned, som lignede den

forrige endskiønt meer almindelig varm det

er at forstaae, at Varmen som oftest steeg over

12 Grader, og indtil 17. m) Holdt Varmen

endnu ved i Augusti Maaned, som oven meldt,

den yde undtagen, da Thermometrene viste 19

Grader ved Middagsstunden. Den 15de var

Veirliget roeligt med Tordenskrald som er

temmelig usædvanligt paa Schagen, da de sam¬

menstødende Have der saa meget formindske des¬

lige
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lige Luftvirkninger. n) I September Maaned

nemlig den 4de og 6te var Varmen 16 Gra¬

der, og de øvrige Dage derunder indtil 10 Gra¬

der. 0) Havde man i Oktober Maaned høiest

13 Graders Varme, som f. Ex. den 2den og

mindst §½ Grad, som den 30te og 31te. p) Be¬

stod November Maancds Varme af 2, 3, 4

til § Grader, som i sidste Tilfælde den rode,

19de og 23de Ejusdem. g) Løb Qvægsølvet

i Varmmaalings=Glassene under en jevnlig Af¬

vexling i December Maaned fra 3 Grader supra

og til 2 a 3½ Grad infra Degelations=Punk¬

ten, og da jeg saa kort, som mueligt, har gi¬

vet Efterretning om Luftens Tilstand m. v. sidst

i Aaret 1780 og i Aaret 1781 paa dette Sted,

grundet paa faste Iagttagelser, saa synes ilige¬

maade nødvendigt, at der og bliver noget mel¬

det om den efterfølgende Tid, indtil at Obser¬

vationerne ophørte, og deraf følgende Sviter,

for saavidt at Næringsveiene angaaer; og var

da a) Aaret 1782 ligesaa ufrugtbart af Regn

i den Tid, det helst kunde have giortes nødigt,

for at vederqvæge og afkiøle den varme og

skarpe Sandegn, som det foregaaende hvorfor

og Tabet i det Hele blev anseeligt. b) For¬

holdt Kuld og Varme sig omtrent, som fore¬

Bh 2 gaaende
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gaaende Aar, nogle saae Dage og paa 1½ Gr.

nær undtagen. De skarpe vestlige og nordost¬

lige Vinde pinede, efter Sædvane, Egnen ud,

men Sandflugten fik dog ikke saa stærk Over¬

haand i dette Aar som siden. Den 24. No¬

vember 1781 Kl. 9 36 Minuter Eftermiddag

var Vinden sydlig og sagte Blæst med klart

Veir, da i en Hast opstod omkring Maanen et

stort Blus eller Ildfakler, der vare lysere, end

som Maanen selv, og falde ned imod Jorden

kugleviis, og med adskillige Farver, i en utroe¬

lig Hastighed, dog uden synderlig Bragen eller

Knagen i Luften, men spredte sig derimod over¬

maade vidt ud, og gav Knal, især der tilsidst,

hvor Skuddet stødte imod Havet; og ansaae

Almuen dette Luftsyn ikke med ligegyldige ØDine,

men som Forvarsel for Krig, dyre Tider eller

nye Paalæg, som gierne pleier at skee under

slige Tilfælde. Stierneskud var at see hist

og her paa samme Tid, og siden faldt stærk

Riimfrost ovenpaa om Natten, med taaget Veir

paafølgende Dage. Aar 1782 den 17. Sep¬

tember Kl. 8 Eftermiddag var halv tyke og

rusket Veir med S. S. O. Vind, da Maa¬

nen atter gav fra sig et stort Blus, der for¬

delte sig i Skyerne og var at see omtrent i r

Mi¬
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Minut. Ved en hastig Omvexling af Vinde

fornemmes undertiden svære Kastvinde, især af

Nordvest, paa Schagen, som f. Ex. Natten

imellem den 19. og 20. November 1782, da Blæ¬

sten foer frem brølende, og ligesom geleidet med

Torden, ja havde noget nær omvæltet nogle

Huse. c) Gav Sommeren Ao. 1783 ikkun

liden Grøde fra sig paa Stedet, da der mang¬

lede Regn, og Solens Varme betog Sæden

dens Styrke og Kræfter. Varmen gik i Au¬

gusti Maaned til ig Grader, og holdt sig ellers

jevnlig imellem 10 og 16 (d). Vinterkulden i

Aaret 1783 holdt sig jevnlig til 6 a 8 Gra¬

der, undtagen i Januarii og Februari Maane¬

der, da den som oftest blev ved 10. i Middags¬

stunden, og nogle Dage faldt Qvægsølvet til

13 Grader med Storm, Snee, og fast ondt

Veir hver Dag, lige indtil Foraaret. Denne

Vinter og Sommer forbedrede ikke Schagens

ringe endnu i Behold værende Markjord men

Sneen især, blandet med Sand, efterlød sig

Bb 3 meget

(d) I dette Aar saaede jeg § Tønder Havre og

fik igien een Trave og nogle Neger, og andre i

Byen efter Proportion, hvoraf kan sluttes, at

Agerdyrkningen paa Schagen giver som oftest

maadelig Fordeel i disse Tider.
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meget ubehagelige Følger. d) Var vel Som¬

meren Ao. 1784, i Henseende til Regn, ikke

saa meget at klage paa, som de forrige, men

saa snart det har regnet f. Ex. fra S. S. V.

eller N. O. i 1 til 2 Dage eller kortere, da

opsluges gemeenlig disse ædle Safter af en hæf¬

tig Storm fra R. V. og da ryger Sandet

igien inden saa Minuter, uagtet det synes at

væee vel igiennemblødt, ligesom Støv og Aske (e).

Denne

(e) Denne Sommer fik og Schagen og Schagens

Sogn deraf en kiækkelig Portion, og hvad Ved¬

kommende ikke fik om Sommeren, det tilveiebragte

den sneefulde og haarde Vinter ganske troefast,

endskiønt til liden Fromme for Næringsvæsenet.

Heste især paaføres ofte ved slige Leiligheder den

visse Død; thi at æde og drikke Sand i sig bee

standig, er Naturen en Vederstyggelighed, og renser

man endog Brønde 2 eller 3 gange om Ugen, ere

de atter strax opfyldte med samme Suurdei som

forher ikke at nævne, hvad Kreaturene maae

døie paa Marken, da Tænderne endrg tilsidst salde

ud af Munden. Leiekøerne malke ikke, men blive

syge, og fast ingen vil laane dem til Byen, med

mindre at deraf gives en overdreven Leie, og Un¬

derpant tillige, hvis Koen døer, hvilket Borgerne

med Veemodighed maae gaae i Møde. Ao. 1785

kostede
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Denne Odde er og, som andre Udhukker ved

Havet, udsat for Havguser som jeg har for¬

nummet, at være saa bidende pan dette Sted,

og andre tillige, der boe ved Vesterhavet, at

de ikke allene i en Hast komme Løv og Bark

til at forsvinde men og udtære saavel Mark¬

som Kiøkkenurter naar de vare længe ja ere

desuden saa skarpe, at de inden en føie Tid

angribe Brystet, naar Munden ikke er tilluk¬

ket, eller Folk bære i Munden Angelika eller

andre aromatiske Ting, som Antidotum imod

Luftens deslige Giftigheder. Kulden i dette

Aar, eller rettere sagt, Vintermaanederne, og

fornemmelig i Januari, Februari og Martt

Maaneder var jævnlig ved Middagsstundtu 10,

11 til 13 Grader med nordvest, nord og nord¬

ostlige Vinde og Snee i Overflødighed, (der

gierne er Rugen en Vederqvægelse, og medfø¬

rer frugtbare Tider) saa at Havet ved den Lei¬

lighed paa begge Sider blev tillagt med: Iis

saa langt ud, som man kunde see, hvilket dog

Bba ikke

kostede Leien af en goldmalket Koe 4 Rdlr., hvil¬

ket tilforn skal være uhørt, og er langt fra, at

Nytten kan svare til disse Udgivter; men ⅟7ød

bryder alle Lovel
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ikke er ret almindeligt paa Stedet, da Isen,

formedelst Uroe af Storm, Strøm og Havbrud,

ikke saa lettelig kan faae Leilighed til at hæfte

fast ved denne Udhuk. Imidlertid er det vist,

at uagtet Kulden Norden for har langt flere

Grader end som i Nørre Jylland, saa har

jeg dog aldrig seet der de Følger deraf eller

Virkninger, som her og allermindst paa de fire¬

føddede Dyr, samt flere Kreature, hvortil Aar¬

sagerne magelig kan udledes og som nedstamme

fra den idelige Blanding af Sand og Vand,

der er saa skadelig i alle Dele. For saavidt

ellers at Næringsvæsenets Vedligeholdelse eller

Fremvæxt anbelanger da kan de, der boe paa

Stedet, med en Slags Misfornøielse see paa

at der 4 til 5 Miil fra Schagen falder Regn

over Landet i mange Dage, og dog ikke en

Draabe paa Schagen, hvilket i Følge Oddens

Beliggenhed vel ikke kan kaldes noget usædvan¬

ligt, men er dog til en overmaade stor Skade

for det lidet overblevne Agerbrug paa Stedet,

hvor Jorden om Sommeren er meget trængende

til Vand. Og endelig e) Bliver at erindre

ved Aaret 1785, 1) at paa Schagen fast den

hele Vinter, som ellers ikke er almindeligt, var

vassende Kaneføre, og følgelig Odden i en lang

Tid
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Tid tildækket med Snee men Kanerne mang¬

lede, og altsaa blev ogsaa denne uskyldige

Sindsfornøielse og vederqvægende Udvandring

til intet. De unge Mennesker derfor, som ere

overgivne af alt for stor Munterhed, tilraades

ikkun, at flytte til Schagen, da de der vist

nok skal finde et tilstrækkeligt kiølende Middel

imod denne Sygdom. Imidlertid laae ellers

Naturen ikke stille; thi i denne Vinter og paa¬

følgende Foraar beskadigede Sand og Blæst de

Eiendomme, som siden har været begrædeligt at

see paa, og dette for dem især, der havde giore

sig størst Flid, og anvendt meget paa, at sætte

sig in Salvo for Sandflugten; men forgieves;

hvorpaa om Sommeren 178; til al Uhæld paa¬

fulgte jevnlig Varme af 12 til 20 Grader, som

den 28. Julii og følgende Dage i Maaneden,

samt først i Augusti Maaned, uden at der falde

Regn paa Jorden, nogle faa Dage undtagen,

og dog ikke, førend Grøden allerede var bleven

undertrykket, og ikke igien kunde erholde dens

naturlige Styrke og Kræfter hvoraf fulgte, at

der kom Antændelse i Havren paa Marken, uag¬

tet al den derpaa anvendte Giøde og videre

Bekostning. Kort sagt, Agerdyrkningen paa

Schagen begyndes og endes nuomstunder med

Bbi idel
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idel Tab og lutter Fortredelighederl Men i

forrige Tider maae det have været en stor Glæde,

at see alle Schagens Marker i fuld Flor, og

hvorom troeværdige Folk af Stand og Alder

have afgivet deres nøiagtige Forklaring, som til¬

forn er meldet. Vinterkulden Aar 1785 lig¬

nede den i Aarct 1709; thi d. 4 Marti 1785

var Kulden 11½ Grad den §. Dito, da Jor¬

den og Klitbakkerne begyndte at revne, 124½ Gr.,

item d. 10. Dito 10¼ Gr. og saa fremdeles,

endskiønt med nogen Forskiel. Barometret

vedblev dets 28 Grader i den strængeste Frost.

Men fra den 19. til den 25. var det fremfor

ellers overmaade ustadigt, saa at det i en Tid

af § Qvarteer spaaede smuke Veir, og i lige

lang Tid det modsatte. Vind og Luft vare og

meget foranderliae en heel Uge i denne Tid, saa

at Qvægsølvet snart ikke kunde være sig selv

mægtig. Ao. 1787 efterat jeg var bortreist,

skal Sandflugten have giort endnu større Skade

paa Overdrevet, Huse, Haver og Markjord, end

nogensinde tilforn.

*—H—

Nittende
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Nittende. Kapitel.

Om

Forslag

til

Schagens Kiøbsteds og Sogns

Opkomst og Forbedringer.

Naar man betragter ikke allene den store

Skade, som Byen og omkringliggende Egn har

lidt ved Sandflugten, der tiltager Dag fra Dag

i Følge foregaaende udførlige Anmeldelser, men

og at hele Raabierge Sogn, noget af Ellinge¬

Sogn, og derhos en flor Deel af Elkiers Gods

er samme Uleilighed underkastet, endskiønt paa

de sidst benævnte Steder i meget mindre Grad,

saa vil falde temmelig vanskeligt, at give fuld¬

kommen sikre Raad, hvorved denne store Skade

kan afhielpes, og følgelig Schagens Opkomst,

for saavidt Landvæsenet angaaer, igien kan lade

sig forbedre, da Naturen er bleven tilladt, ae

giøre
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giøre alt for stor Vold i Forveien. Nogle

fornuftige og erfarne Mænd, som jeg har talt

med ere ellers af de Tanker, at et General

Forbud om Klittens og de sandstillende Urters

Ødelæggelse, alt under taalelig og formildet

Straf, men derhos kraftigen haandhævet af be¬

standig Patrol nogle Aar i Rad i den hele

Omkreds, snart vilde blive det eeneste Middel

til at qvæle Sandflugten, eller i det mindste

forhale noget dens hyppigere Fremgang, og sy¬

nes dette Forslag ikke at være ilde grundet,

naar ikkun Patrollen udviste Troeskab blev un¬

derstøttet trøefast af Øvrigheden og Planen

lagt fornuftig, især for saavidt Udviisning til

Kreaturer m. v. angik. Til Udgivternes Be¬

styrelse maatte hvert Sogn og Grundeier kon¬

tribuere forholdsmæssig. Ikke at nævne flere

Bestemmelser som Iværksættelsen og Udøvelsen

af Planen vilde giøre høist nødvendige, og som

efterhaanden vilde blive at indsee, naar der

først blev lagt Haand paa Værket; men dog

synes derhos høist nødvendigt, at man ved kyn¬

dige Mænd blev vel forsynet, deels fra Engel¬

land deels Sverrig, og deels fra andre Ste¬

der med de sanddæmpende Urters Frøe som

under ovenmeldte Patrols Beskiermelse kunde

faae
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faae Leilighed til at sæste Rødder. Kort sagt,

skulde dette vigtige Arbeide nogensinde blive fo¬

retaget, da udfordres dertil 1) Folk, som have

udstrakte Begreber om Væxteriget og Væxter¬

nes Forplantningsmaade m. v. og 2) Ikke en

ringe Kundskab i Lov og Politik, hvorhos sy¬

nes nødvendigt, at en passende Haardhed og

Mildhed bleve blandede imellem hinanden under

Forretningernes Løb. Men nu vender jeg mig

igien til nogle af Sandflugten flydende og lige¬

som uformerkte Følger, som ere: a) At i An¬

ledning af at Landnæringen, Schagens Kiøb¬

stæd tilhørende noget nær intotum er den be¬

taget, saa følger deraf, at ikke allene de faae

saa kaldede Kiøbmand, som boe i Byen og

Nabocbønderne tillige; men og de nærmeste Jor¬

degodseiere ligesom kappes om, at forhøie

Levnetsmidlerne for den fattige Fiskerstand, der

dog udgiør Mængden. Til at forebygge Vare¬

nes utidige og skadelige Optingelse paa Landet

af Kiøbmandsstanden, saavel som Landmandens

høie Priser paa sine Tider, de Fattige især til

Undertrykkelse synes raadeligt, at der to gange

om Ugen, nemlig Onsdag og Løverdag, aller¬

naadigst blev befalet, at Torvedage bleve holdte

midt i Vesterbye, og at de Fattige, samt an¬

dre,
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dre, der ikke handle, blev forundt Forkiøbs¬

Rettighed indtil Kl. 12 Middag eller Kl. 2

Eftermiddag, alt under anbefalende Opsigt; og

troer jeg, at Konsumtionen under en saa or¬

dentlig Fremgangsmaade heller vilde til= end

aftage, lad være at de Egennyttige vist nok vil

sætte sig derimod. b) Synes Markeder tvende

gange om Aaret offentlig holdte paa Schagen,

nemlig For= og Efteraar, at vilde give Omsat¬

sen meer levende Afvexling, til Borgernes og

især de Kongelige Intraders Rytte, som staaer

til at prøve, uagtet at nogle ogsaa have villet

sat dette Forflag iblandt andet overstyr, men hvis

Indvendinger jeg ikke har kundet anseet grundede;

i det mindste giøre slige Markeder Byen ingen

Skade. c) Deels til at understøtte de Fattige,

og deels til at holde Kornvar :ne i taalelig Priis,

som indføres saavel til Lands som Vands, synes

ganske umisteligt, at der bliver paa Schagen

oprettet et lidet Kornmagazin, bestaaende, om

ikke af meer, saa dog af eet Hundrede Tøn¬

d) Smaae Mannfakturer ellerder eller to.

i det mindste Spinderier, hvor fattiae Folk

kunde erhværve Brødet ved. e) At Flyndre¬

tolden blev oppebaaren som tilforn, og denne

anvendt til Belønninger for Fiskerne, og Fiske¬

rierne
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rierne opmuntrede i andre Maader paa det kraf¬

tigste, da disse ere just Stedets rette og fast eeneste

Næringsvei for Tiden. †) Vilde det blive Byen

gavnligt, og forebygge Sildens utilbørlige Ud¬

styrtning, Undergang og Forraadnelse, at der

ikke allene bleve forfattede og uddeelte paalide¬

lige, sikre og trykte Efterretninger om Maaden,

at fange røge, spege og salte Sild paa m. v.

men og at virke eller brænde Tran deraf paa

svensk Maade, som jeg har merket, at Indbyg¬

gerne helst vil beqvemme sig til, naar de ikkun

havde ret Begreb om dette sidste Foretagende

og Fremgangsmaade, vel vidende, at Tran er

en almeennyttig og kostbar Produkt, og at Lys¬

ning paa Schagen just ikke alle Tider er saa

let at bekomme, eller til ringe Priser. Den

Sild, som væltes ud af Vaadet paa Sand¬

stranden især naar det er varmt i Veiret, er

ikke at lide paa, at er duelig til Nedsaltning,

enten saa den er feed eller maver da den mi¬

ster derved Skiellen som oftest, men Silden

bør tages lige af Vaadet, behandles vel, og

nedsaltes strax paa Stedet eller Stranden, og

er dette visselig giørligt, naar ikkun 3 til 4

Interessentere med og ved fornuftige Anstalters

Indretning, vilde passe paa og lade alle Baa¬

dene
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dene møde med Silden paa 2 Stæder under

Afvexlingerne som f. Ex. ved Rifet i første

Tilsælde, og ved Enden af Vesterbye i det an¬

det, hvor Salteriehyeterne mageligst synes at

kunne staac. g) Endskiønt der ikke i Mands

Minde, efter Beretning, ere antrufne saa svære

Stimer af Graasei tæt inde ved Strandbredden

paa begge Sider af Schagens Udhuk, som i

Junii Maaned Ao. 1785, da denne Fisk var

færdig, under dens sædvanlige hastige Fart, og

jagende efter Silden, at omkaste Baadene, som

tilforn er meldet, og hvoraf med Dybsvaad en

stor Hob blev fanget, endskiønt med stor For¬

liis af Vaadene, som vare alt for svage i slige

Tilfælde, saa sees dog deraf, at denne Fangst

endog fortiener at komme i Betragtning, og be¬

høver kraftige og opmuntrende Midler, samt

stærke Redskaber der ere brugelige paa andre

Steder, efterdi at Stimene altid løbe Udhuk¬

ken forbi om Foraaret, endskiønt ulige langt fra

Landet og i ulige Mængde. I forberørte Skyn¬

ding blev ellers Graaseien deels sprængt og tør¬

ret, og deels virket til Klipfisk, da der var nok

af Salt at faae paa Stedet, hvorhos Leveren

og ikke gav en ringe Fordeel. Overalt bestaaer

ellers Hovedsagen fornemmelig i at hæmme Sand¬

flugten,
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flugten, og kunde dette mageligere lade sig giøre,

end ellers, dersom man havde Forraad nok af

Grænsvær til at bedække de sandbedærvede Steder

med; men derpaa er ingenlunde at tænke, da

fast hele Overfladen af Schagen, Schagens

og Raabierge Sogne er noget nær underlagt.

Ved den nordlige Side af Landet kunde vel

samles i eller 2 Læs Tang om Dagen, som

er af ingen Betydenhed. Om Efterhøsten især

falder ved den sydlige Havbred af og til en

temmelig Mængde af Tostera Marina, men naar

den er tør, føres den bort af Vindene nok saa

hastig som Løvblade, eller og tildækkes af Sand.

Mine Tanker ere derfor efter at have betrag¬

tet Sagen fra alle Sider, saavidt min ringe

Forstand tillod, at de Hovedmidler, som bør

bruges, allene blive at finde i Planteriget. Hvad

Raad der ere blevne brugte til at stille Flyve¬

sandet i Sielland, udvise Kommissions Akterne,

som væntelig ligge bevarede i det Kongelige Ren¬

tekammer, og som her kunde tages til Hielp, end¬

skiønt Sagen upaatvivlelig er af ulige Beskaf¬

fenhed. Flyvesandet har paa adskillige Steder

udenrigs giort stor Skade, ligesaavel som her,

og Folk været beskieftigede med at stille det.

Den lærde og ædeltænkende Herr Professor

Cc Abra¬
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Abraham Kall har været af den Godhed, at

laane mig en Disputats, angaaende Flyvesan¬

det i Skaane, som skal være rar at bekomme,

og da den indeholder saare vigtige Ting i slige

Henseender, og kan give Vedkommende Adgang

til adskillige med Forsigtighed prøvede sandstil¬

lende Midler, saa har jeg holdt det nødven¬

digt, at indføre den i denne Beskrivelse, som

et Tillæg, Ord for andet; thi jo flere Midler

der kan optænkes, jo lettere kan man siden med

sælleds Overlæg gaae denne store Skade i Møde.

At jeg ikke oversatte denne efter mine Tanker

nyttige Disputats, kom deels deraf, at Tiden

ikke tillod det, og deels at jeg formodede, at

hvis der skulde blive giort noget ved Sandflug¬

ten, dertil da vilde blive brugte studerte Folk for¬

nemmelig. Man lærer ellers 1) Iblandt andet

af denne Disputats, at der ikkun er 10 Daler

S. M. Mulkt fastsat for dem, som angribe de

sandstillende Væxter. §. IV 2) At Elymus

Arenarius lader sig baade saae og forplante,

som er meget nyttigt for Jylland. 3) Viser

J. V. Hollændernes Fremgangsmaade og Flit¬

tighed i at dæmpe Flyvesandet, ligesom §. VI.

de Svenskes. Og 4) Sees af H. VII., at Sa¬

lix alba &c. ogsaa er nyttig i slige Tilfælde,

ikke
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ikke at nævne Anis og Fennikelfrøe m. v. saa

det er troeligt, at naar Regieringen allernaa¬

digst vilde tage sig af denne Sag alvorlig, me¬

get da med Forsigtighed kunde udrettes. I de

saa kaldede Leipziger Sammlungen, VIII. B.

S. 256 ic. tilraades fornemmelig Ask og Bir¬

keplantning, ikke saa meget for at stille San¬

det, men meer til Skytning for de mindre sand¬

stillende Bæxter, som vil blive nedvendigt.

Flere Skrivter, som handle om Sandsiugten,

og siden kunde tiene til ydermere Veiviisning,

forbigaaes paa dette Sted; men imidlertid er

vist at skal Landet ikke ødelægges, da er det

høi Tid for Vedkommende, at faae denne for¬

skrækkelige store Skade afværget jo fer jo hel¬

ler hvortil ønskes megen Lykkel Store Saar

behøve en god Lægel Endelig bliver det en

uryggelig Sandhed, som baade Erfarenhed og

troeværdige Skrivter bekræfte, at i alle de Land¬

skaber, hvor Sandslugten har giort Skade, der

ere Folk meest begierlige efter at indsamle de

Ting, som egentlig høre til at hæmme Sænd¬

flugten, og kommer dette ikke deraf, at nogen

med fri Villie i Almindelighed vil overtrede

Lovgivernes hellige Forskrivter men allene

af Nød og Trang paa slige Steder, da enhver

Fami¬Ce 2
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Familie søger at bierge det Nødvendige til Li,

vets Ophold saa længe den kan. Saaledes er

det tilgaaet i Scaane ic. ic.

Endelig tilkommer Schagens Beboere den

Roes med Rette, at de ere særdeles godgiørende

imod Fattige; thi Vinteren Ao. 1784, 85, da

der kun vare saare ringe Levnetsmidler i Byen

og de Fattige fra Landgodserne strømmede ind

i Flokketal, saa deelte endog de sattigste Fami¬

lier den sidste Skierv med disse deres nødlidende

Medborgere.
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§• I.

Omnes qui fyftemata mineralogica compofue- 

runt, Arenam inter illas fic diHas terras (3or&5 
arter) enumeraverunt (*), ha:cque terra om
nium terrarum maximam cerre fibi partem or
bis noftri vindicat, eamque ob cauffam Celeberri
mus LINN/EUS, Arenam circa principium mundi 
unicam fuiffe terram (a), dicere aufus cft; Unde 
deinde adjumento Elementorum totum Regnum 
Lapideum vel Minerale originem fuam ducere, fe 
poffe demonftrare exiftimat. Hypothelin vero 
hanc aliis dijudicandam relinquimus, quoniam ad 
noftrum non pertinet fcopum; ex di£lis fatis e(Te 
apertum comperimus, Arenam copia & abundan
tia ceteras omnes terras fuperare (b), cum enim 
ftrata terree confideramus, humum atram proxi
mam fuperficiej telluris, poftea ftrara alternantia 
Arenofa, Argillacea & Terreftria animadvertimus; 
Cum vero, quoad ejus fieri poteft, terra: nollrse 

C 4 vi-

(*) Cfr, Valler. Mineralog. pag. 29.
(a) Cfr. Linnzi Syft. Nat. Holm. 1748» P« 219-
(b) Cfr. Leibnitii Protogsra, pag. 86.
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vifcera montiumque ac telluris flrata luftramus, 
Arenam invenimus, ex qua Helmontius, aliique 
intima terrae ipfumque Antrum conflare verifimili 
conjeftura crediderunt. Obfervamus porro , quo
modo Arena integra & propria flrata, compofita 
juga, colles & montes formet, quare jure meri
toque primum principium Cotis & pars quxd^m 
Montium nollrorum petroforum & faxoforum vo
catur. Omnis Arena & pricipue Arena Volatilis 
habet vim unice auzilio venti componendi ejus
modi colles & juga; (c) qualia hodierno quoque 
die in ipfa continenti terra longius ab oceano ma
ribusque fejuntla colligi videmus, hofce eventus, 
qui hyporhefin de diminutione aqua? amplefluntur, 
viribus & vehementiae non venti fed aquae tribu
unt, quamvis utraque ha?c Elementa diffimili modo 
hos efficiant, & cum unum tum alterum ejusmodi 
Phaenomenon naturae producere valeant, (d) Spe
cies Arena? dantur variae; Omnes autem in eo con- 
fentiunt, quod nullam vim ehflicam habeant. 
Arenae in aqua conjectae > nec ibi folvuntur, nec 
emolliuntur, nec conglutinantur, atque quando 
palpantur, afpera? & arida? fentiunrur, ac fola: & 
per fe confiderara?, minus fertiles minusque aptae 
plantis nutriendis reperiuntur. Plurima, ut nu
perrime diximus, Arens? funt fpecies, qvredam 
tam tenues fubtilesque, ut eas vix ac ne vix qui
dem perfpicere queamus, utrum particulis tcrre- 
flribus an lapideis conflent, e. g. Arena fubfarina- 

cea,

(c) Cfr. Linnari Iter Scanenfe png. 309. 348.
(d) Cfr. Bar. Harlemans Itinerar, pag. 57. 167.
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cea, quadam variis particulis hetcrogeneis, atque 
refpeGu magnitudinis inaequalibus, quadam variis 
particulis Metallicis, aliae iterum illa proprietate 
gaudent, ut a vento difpergantur, circumvolent, 
& in magnos tumulos convolvantur, quam (pe
dem Arenarum Arenam Volatilem, Svec. flpqfaiib, 
vocamus. Tenuiflima haec Arena triplici (e) modo 
lefe nobis potiflimum offert. Primum occupat 
locum, qtvdllcn, Arena five glarea impalpabilis, 
mobiliflima, albicans atque fluida, qua? in terra, 
ubi nullum adefl impedimentum, fleut aqua fluit, 
& cum baculus in eandem demittitur, eft quafi 
nullus eflet fundus, & fi pondus quoddam in illam 
cadit, tanquam in aqua demergitur, Arena ha?c 
etjam fa?pe fupra fuperficiem telluris quafi ebullit 
ex fontibus & fcaturiginibus, & dum arida & ficca 
evadit, a vento facile circumducitur, (f) Secunda 
peftiferae hujus Arena fpecies, qroiffiinb, aut ur* 
fanb, Svec. audit, qua? quartzoia ac tenuior eft, 
particulis fere aequalibus & interdum coloribus al
bis rubris & flavis variat. Tertio denique nobis 
fefe offert Arena illa praecipue fic difla Volatilis, 
interea tamen omnem illam Arenam, quae a vento 
ducitur, & in colles & tumulos conjicitur, fefeque 
difpergit, atque inftar gangraenae campum corro
dit, uno verbo Arenam Volatilem vocare poflu- 
mus. Sc 5

§. IL

(e) Cfr. Linnai Syft. Nat. Edit. Nominat, p. 208. 
n.a. 3. 4.

(f) Cfr. Wallerii Mineralogis. pag,J3i.
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§. ».

Arena Volatilis, quæ non folum ad littora 
marina repemur, & ejicitur ex abyiïo maris, fed 
etjam in ipfi terra efi obvia; I. majorem mino- 
remque perniciem infert, utut loca plus atque mi
nus ventis lunr cxpofira. Arabia Arabiæquc Dé- 
ferta & Ægyp'Us faris fuperque vehementiam Are
nae Volatilis probant, icimus enim ex Hiftoria, 
illos, qui per tra&us hofce arenofos iter faciunt, 
fibi dorfo Cameli (a) quali domum aedificare, & 
Pyxidem Nauticam illis ad iter luum conficiendum 
infcrvire (b). Interdum enim fæva Arena tanta 
violentia circumvolat, ut vix loca decem pafiibus 
a fe remota videre licear, & fub itinere contingat, 
m aquæ inopia laborantes, Camelos fuos maflare 
& fitim compefcere cogantur aqua illa, quæ in 

qua-

(a) Cfr. îip. Hochart. Hierot. T. T. L. IL Cap II, 
pog. fit. Boifo fuo, inquit, geflat domuin, in 
qux degit homo cum cibo & potu & veltibus & 
vnfis & pulvinaribus fuis, & fupra domum tec
tum, & his omnibus onuttis iter facit,

(b) Hadrianus Romanus in Theatro urbium png. 
944» Prope hanc civitatem, Pancbnlin, urbem 
Arabit felicis, ait, eft mare Arenolum five Sa. 
bulofum, juxta quod Mercatores proficifcentes 
utuntur pyxide nautica, tanquam fi per mare 
periculofuin proficifcerentur & revera patiuntur 
pericula plurima, debentque fupra Camelos, cer
tis ciftellis inclufis vehi , in quibus exiftentes 
aërein hauriunt per fornminula. Quod fi ventos 
habeant adverfos, fubinerguntur omnes homines 
Arena.
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quatuor illius ventriculis, & præfertim fecundo 
reperitur (c). Accidit etjam itinere nondum ad 
finem perduflo, ut hæc aqua deficiat, & Arena 
Volatilis effrœnato ventorum impetu adeo move
atur, ut nullo vitæ confervandi Viatoribus reliflo 
refugio, morteque imminente, fub Arena fepeli- 
anrur; ubi deinde inventa exficcata ac velutbalfamo 
perun&a horum cadavera nomen Mumiæ huma- 
næ accipiunt (d). Qjibusdam etjam locis domos, 
arbores & ipfas fiivas ab Arena Volatili teflas re- 
perimus, quod in perfodienda terra ad viginti & 
plurium ulnarum profunditatem obfervatum eft. 
Magni illi Montes Belgicorum arenofi Belg. Duij~ 
var, in lictoribus Lacus auftrulis Belg. Znyderfée, 

ad

(c) Cfr. Linnxi Syft. Nat. Edit. Holm. 175g Toni. 
I. pag. 6-'. Venti iculus fecundus Cellulbfus pro 
aqua pura diutius aderranda per Siticulofa De
certa.

(d) Cfr. Defcription de L’ Egypte T. II. pag. 355. 
J1 s’ eft trouvé quelques fois des Caravanes enti
ères enfevelies fous les pois des fables , dont ce 
vent eft fouvent chargé, & on n’o decouveit les 
cadavres de tout d’ hommes & d’animeaux, en
gloutis par ces déluges de pouflîere , que lorsqu* 
apres plufîeurs années, un vent oppofé avoit re
pouffé les Sables d’une autre coté. It. Theveno- 
tius Gallus perhibet an. 1658 in itinere ad Mec- 
cam, una nofle occifa effe duo hominum millia, 
Vid. Colleflion af curious Travels and vogages’ 
Vol. II. png. 471. Plura qui cupit, conferar Kor’- 
tena Reife dem gelobrem lande. Henr, Bluntx 
Morgenlàndfche Reife Dnppers Befchreibung von 
Sina ; Voyage du P. Philippe Lib. II. etc. etc.
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ad urbem Harlem fiti, ex Arena Volatili congre
gari funt, ipfaque terra Belgica hifce montibus 
quali vallo fepta tenetur, & Plantationibus arte 
inftitutis ad Arena? hujus cohibitionem impediunt 
mare, quo minus terram fubmergat deprelTiorem. 
Arena Volatilis etjam nobis Boream hanc regio
nem, incolentibus eft molefta, praecipue tamen 
locis illis, quos mare alluit, e. g. Oelandia, (e) 
Gotthlandia, Scania, &Hallandia, & his plus at
que minus affert icommodi, utut loca magis atque 
minus ventis periculofis funt expolita.

§♦ III.

(e) Linnseus in Itin, Oelandiz & Gotthlandia pag. 
138. talac falebcd Itfrom: Slygfanben brifs up 
utur en flarF Sunnantvinb,
fl^ganbee at XZovbtn, Idgganbee ftg ofroer 
jjela feltet fyatt poflerade, men flant» bod? in; 
tet forr an fyan Fom till flogens lugn, bar 
flovmena walb intet agbe wibare Fraft; f^eraf 
fag man be flora ©anbbtifivor Itgga HFafom 
flora fn6brifwor wib ftborna af iTogen, i ftg 
bcgrafwanbe be flora ^urutraben, at ofte 
nappeligen-f-bel af Talb toppen Funbe Fopa 
up utur fanben, pa fanbbrifworneb inrc ftba. 
Salebeo f6rqwafbes efter Ijanb ttaben , b8 
fanben intet lemnabe nfigobt regnwaten eUer 
fiiFtigbet igenom fig till trabete f6ba. Tlltfa 
f<5rfallnabe efter fjanb be ytterfla trab, ocf> 
fnobrifwan flyttabe fig arligen ait mer od) 
mer inat fFogen, ber war artigt lopa pa befja 
fanbbrifwor, at Botanicero emellan XaUtop« 
parna. I'. pag. 204. Item Linnai Iter Scanenf. 
334. & Bar. Harleman.in fuo itiner, pag. 57. g6. 
h 167.



§. III.
Oftenlis itaque locis ubi dira hæc lues occur

rit, noftrum erit, detrimentum quod natale hoc 
noftrum folum Scanicum ex illa capit vivis colori
bus depingere, mediaque indigirare, quibus facil
limo cohibeatur negotio etc. etc. Loca fub Prefec- 
tura Chriftianfandenfi hac Arena maxime cruciata, 
funt inter alia Engelholm, ubi tamen laudanda fo- 
lertia adeo huic malo obicem pofuerunr, ut ejus 
Arena Volatilis nihil fere detrimenti civibus jam 
inferar, (a) Åbus, ubi ad littora fluvii cujusdam 
eft ejefla, (b) qui locus una cum traflibus ad Ori
entem a J^roittfPdfle & (Sfroerdb, (c) plagam fitis 
cum aliis in Territorio Villandiæ & @drtø, erjam 
addebitam fui curam & auxilium cupit & exfpec- 
tat. In Satrapia Malmogienfi noxia hæc Arena ad 
Wåm, Blentarp, ©dfbe, (Sfrøcrléf, ©tora & Cilla 
SRdbbe occurrit, præcipue autem tradibus circa ur
bem Yftadiæ ©anbfjanimar fcilicet & ©rcinabdcf, 
(d) maxima tamen locis ad Scanor, Falfterbo & 
Kampinge infefta ac prope funerta comperitur, 
quæ pofteriora loca præ aliis attenfionem noftram 
merentur. Regio inter Kampinge & Falfterbo, 
quæ ad quartam partem milliaris fefe extendit, 
magnis Arenæ tumulis & collibus onufta jacet, 
conje&is in terram ex mari, ad orientem a Fal- 
flerbo usque ad Kampinge finum formante; Alio- 

quin

(a) Lin. Iter Scanenf pag. 340.
(b) Lin, Iter Scanenf. pag, 76.
(c) Lin. Iter Scanenf. pag. 108. 
(dj Lin. Iter Scanenf, pag. 264.



quin tota hic terrarum pars circa Scanor, Kam- 
pinge, Falllerbo, Vitia (jammar, ufque ad Gtdfltl 
Arena hac Volatili tefta eft, Ericeta vel pafcuaSca- 
norae vocata, Scanors Ijunqf qui maximus Arenae 
campus longitudine ad unum fere milliare & lati
tudine ad dimidiam quibusdam vero locis non ma
gis quam ad quartam partem milliaris fe extendit. 
Terra tamen inter Kampinge & Falfterbo, ut an
tea dictum, Arena Volatili maxime laborat, quod 
Incola? vici Kampinge haud exiguo cum damno 
maxime fentiunt; Menlibus enim Aprilis & Martii, 
priusquam tenerae planta?, quae in arcnolis crcfcunt, 
e terra? gremio proveniunt, Vulturni prxfcrtim 
furore evellitur Arena, & nivis ad inftar circum
volat, nec ceflar, priusquam colles vel alia quae
dam impedimenta illi obviam veniant, ubi in mag
nos montes congregatur. Interdum erjam usque 
ad vicum Kampinge faevit Arena, Incolar umque 
domos tegit tanta copia, ut magno fuo labore 
aratro, afferibus faflo, & ab equis vefto ingra
tam tollere hofpitem coguntur, vel etjam penates 
fuos in alium transferre locum. Tempore hiemali 
eodem Incolte periculo fubjc£li funt, prxeipue 
terra gelu obrigente, plerumque Euronoto Cir
cioque faevientibus: Indolem illam quam nivi tri
buimus, maxima etjam ex parte Arena? vindicare 
pollumus h.xc enim quali nix circumfertur apud 
tubera, fepimenta, ipfasque domos in magnos 
tumulos, qui apice attenuati & quali crulla quadam 
tefli duriterque coagmentati fiunt; Quare de tu
mulis Arena? facile ferat judicium, quicunque cu
mularam nivim ante oculos ponit. Tumuli hi

Are-
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Arenæ parrim ad venti flatum curfum fuum diri
gunt, partim ad (iruarionem loci fefe adcommo- 
dant, interdum erjam in agros & prata conjici
untur, qui per aliquod tempus inutiles redduntur, 
donec illos Laboriofa Natura in priftinum fuum 
flatum reftituerit. Quotidie etjam vidimus fatales 
hofce Arenæ Volatilis progreifus, ubi vis parvum 
illud fupremum humi atræ ftratum tollitur, vel 
plantæ, quæ lu&uofa Arenæ Volatilis incrementa 
impedirent, auferuntur, vel jumentis & fuibus 
liber patet aditus terram pedibus proterendi & fo
diendi, Arena enim teterrimi canceris in modum 
magis magisque dilatatur fecundum ventorum vio
lentiam ac humi atræ earumque herbarum inopiam, 
quas Natura ad lufluofam hanc peftem fedandam 
plantavit. De cetero notatu dignum eft, quomo
do ad Kampinge fub ipfa Arena Volatili integra 
ftrata humi atræ usque 3, 4, 5 a 6 ulnarum pro
fundum inveniantur, camque ob cauflam arbores 
quædam ætate prove&æ & præcipue Ulmus ibi vi
gent ac crefcunt, quando ad illud ftratum humi 
atræ pervenerunt; quod faris fuperque demonftrat, 
quomodo Natura cum noftris tum antiquis tempo
ribus iterumque reædificaverat, ac nobis anfam 
confiderandi præbet, mutationes, quas orbis no- 
fter terrarum in his aliisque rebus fubiit, ii ad fco- 
pum noftrum propoiitum pertineret.

§. IV,

Cum traQum circa Scanor una cum locis illis 
in antecedenti paragrapho nominatis, & præcipue 

illum
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illuin ita diftum Ericetum (Scanors Ijung) ante 
oculos ponimus. Reperimus Imo, ubi terra circa 
Scanor exculta, & ab Arena Volatili fit liberata, 
varias arbores crefcere, e. g. Tilia, Ulmi proceri
tate & pulchritudine conlpicuæ, variae arbores fru
gifera?, Salix, Fraxinus, glandifera Quercus, Sam
bucus, Corylus, Sorbus, Populus, Rofa Canina, 
Fagus & HippocaAanum, etc. etc. 2do Salices & 
præcipue Salicem albam Ulmumque lætam & vege
tam agere vitam in reliquis locis nimirum FalAer- 
bo, Kiimpinge & EiUa Jjommar. Obfervamus 
gtio, quod in magno illo Ericeto circa Scanor, 
ubi parvum quoddam ftratum humi atræ ad t , 2, 
raro plures digitos Arenam hanc Volatilem tegit & 
conAringit, variæ planræ, ut Erica vulgaris & 
Tetralix, Salix Aren area, Empetrum nigrum, Nij* 
rica GWtfcrefcant; Illi autem deteAandum facinus 
committunt, qui, ut fæpifliime contingit, privata 
utilitate dufti una cum radicibus plantas hafce 
evellunt, Arena Volatilis fic liberiorem nafta cam
pum, agros & prata vicinia miferum in modum 
vaAat licetque Supremus MagiAratus julFerit, om
nes, fcclus hooce perpetrantes, decem thalerorum 
Argenr. Mulfta puniri, teneris tamen utilliflimis- 
que hifce plantis parcere nequeunt. Incola? cur
rentis anni hieme diuturna & frigoribus infeAa 
coafti, nimia crudelitate terram hanc tractaverunt, 
quia cefpites & glebas terrae, fuperius Aratum in 
hifce arenofis conAituentes, loco lignorum contra 
hyemalia frigora adhibuerunt, ita ut non fine 
caufla luftuofum illud fatum timeremus, quod 
huic provinciae contigit anno 1709, quo Incolae 

eadam
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eadem ferocitate terram nimis fauciaverunt, unde 
Arena magnum afferre damnum coepit, cujus ftra- 
gis perquam lugenda funt documenta tumuli illi 
magni Arenae adhuc fuperllites. 4to Omnibus 
hisce in locis nulla funt ftagna turfonibus apta, 
defunt filvae, quibus ad furnos calefaciendos, ali- 
asque neccflitates domeflicas uti poterant, ipfam- 
que humum atram in Ericcto .hoc aggrediuntur 
Incolae circa Scanor, Falfterboe, Kiimpinge, Cilla 
J^amniar & 9Ugn, quae ab illis Capptorf vocata, 
lignorum vices fuftinebir, illis erjam ad fepiendos 
agros & ad teflorum cacumina,-tegenda infervit, 
atque quo humo huic parcant, fimus Svec: fofa? 
for in focis Vulcano immolatur (a). Quis miferum 

& b hunc

“ (fi) Cfr. Prof. E. G. LidWhs ^hftdbc« Sal, Ijgffct 
(6r SSett. Acad. 1755. pag. ii. 12. fom fakbe« 
till en bd lyber: Utom bea , at ffaban for 
Hanbtmannen ganfFe Fdnbar pn manga ftdl* 
len, i bet, at matjotben, fom dv ben bafta 
foban for wartetnct, ofta genom torftfdranbe 
borttages , bdnber, at fiygfdnben,
fom foljer pft fwartmpUe tyxavfwet, borjar 
utxvibga flg t od) gcra bet ena ftycFet efter 
tl?et anbra ofruFtbart ocf> minbre nyttigt» 
«Den fom febt Scandis ocfr Salfterbos ^usl;dlls 
ntng fyatutinnan, Fan ej annat, dn ryfa bets 
wib, blivu gobflen, fom borbe nyttiae till 
Sctera ocfi| plantagers iipoblanbe, uppbrdnne» 
od) anwanbee ttl brobs baFanbe og annat 
byliFt; ty torfgrawar aro itfe at tillga, ocf> 
bet UUa bwarfwet af froartmyUa, fom dr 1, 
2 fallan flete tum ocf> tdcFer flygfanben, famt 
Srltgen till^ lanbets ftdrfla ftaba afflS«z dr 
Fnapt tillrdFeligit till beras jorbwaUar, fom 
abndnt bruFas till ftdngfel. m. m.
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hunc flatum Incolarum non lugeat, quo etjam 
malum adhuc magis irreparabile poderis imminet, 
quando enim ejusmodi turfones, Upprdrf, nimis 
imprudenter fuis ufibus adeommodunt, hoftern 
hunc periculofum paratum ad quamcunque vio
lentiam inferendam effe perfentiunt. $to In his 
aliisque Scaniæ locis Arena Volatili cruciatis, præ
ter antea difla«, hæ etjam planta? folum exornant, 
Ehpnus nempe arenarius in locis arenofis circa Fal- 
flerbo, ubi indigenis Cor/'audit, quem hic olim 
plantatum narrant, licet præfenti tempore rarus 
& parva in copia occurrat: Spartium fcoparium, 
Arundo arenaria, Stæchas citrina, Fejluca ovina, 
Medicabo falcata , Aftragahis arenarius, Phleum 
arenarium, Dianthns 'arenarius, Carex arenaria, 
una cum pluribus -aliis arenofa hac patria lxta ca
piunt incrementa.

V.

Hifce allatis, ad ea, quæ ad Arenæ Volatilis 
cohibitionem, viriumque ejus imminutionem per
tinent, pedem promovemus; Quare in hac para- 
grapho offendere volumus, quomodo fedulitate & 
prudentia clarus Hollandiæ Incola (ibi ad Arenam 
Volatilem fedandam viam patefecit, cujus in pa- 
ragrapho fecunda mentionem fecimus. Elymus 
Arenarius & Arundo Arenaria, præcipue tamen 
poflerior Belgice vocata J£)ehn, illæ funr plantæ, 
quibus Belgicus utitur æque ac nos Engelholmiæ 
ad Arenam Volatilem plantationibus cohibendam, 
in eo tamen differunt, ut radices folum Belgicis 

infer-
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inferviant fuis in plantationibus, aut primo vere 
menfe Martii aur Autumno menfibus O&obris & 
Novembris inftituris; Polterior tamen plantatio 
eft omnium optima, licet multi illi Cuniculi cine
rei montes hofce arenofos habitantes, radices hu
jus planta lubenter edant, atque ita magnum plan
tationibus eorum afferant damnum ; hifce capien
dis Holbndi Muftelam quandam inflruxerunr, La
tine furo ditlam, Gallice furet, Belgice freet, 
quae cuniculos foflis fuis in campum expellit, unde 
eos jaculando exftinguere poflunt, quem modum 
venandi in deliciis fummopere habent; Arundo 
arenaria^ Belg. Jpdm, radicibus forti (limis alteque 
terram ingredientibus inlhuda, evellirur, ubi ni
mis denfe crefcit, ut cetera melius vigeant & auge
antur. Ubicunque tempeftaris impetu ac violen
tia agitata Arena per lare diffufas ternas vagatur, 
ita inftituumur plantationes, verfus plagam illam, 
qus montibus hifce Arenofis maximum apportat 
damnum, linea reda in foflis ad hunc ufum ejec
tis 5 a 6 digitorum altis, deponuntur fafces ftra- 
mentorum Tritici & potiflimum Secalis, 2 fere 
pedes inter unamq amque; aique inter hos fa
lcium ordines tres pedes circiter a fe invicem fe- 
jundos radices evuliiv foveis in terra id dimidium 
pedis effodis plantantur; lingulis in foveis mani
pulus Arundinum imponitur, demcie Arena ejeda 
pedibus compingitur, (a), atque hoc modo 3 per- 
fonae dimidium jugeti, tunndanb, unius diei fpa- 
tio facile conferere valent, dum unus foflam ejicit, 
alteri duo plantationi fedulam dant operam.

£> D 2 VL

(a) Cfr. Aci, Holm, 1759. pag. 136.
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§. VI.

Arundo ar in area, Svet. £D?ariJtftS, radicibus 
alrioribus perpendicularibus, atque Elymus Arena
rius > Svet. (Sant^afre, radicibus inclinatis hori
zontalibus gaudent, utrique folia funt mucronato 
pungentia, & urerque prima fubfellia occupat in
ter plantas in Arena Volatili praecipue crefcentes, 
quibus omnibus in locis utuntur ad cohibendam 
Arenam tum apud Belgicos tum apud nos, ea ta
men differentia, ut Belgici radicibus, nos autem 
feminibus ad urbem Engelholmiam plantationes 
inftituimus. Quem ufitatum modum plantandi 
Inclyti Viri Liber Baro Harleman in fuo Itine
rario peg. 172, Archiat. Linn/eus in Itiner, fuo 
Scanenfi pag. 337 & Dnus. Prafes in AEtis Acad. 
Scient. Holmenf. anno 1759 pag. 133 antea locuti 
funt, quorum ex feriptis ac luccinfla illa relatione, 
quam mihi DirefL Frich Egelholmiae communi
cavit, qui circa praefens tempus in hac re laudanda 
folertia eft occupatus, noftrum erit in hac para- 
grapho offendere, quomodo plantationis negotium 
Engelholmia? fucccdat. Imo exftruuntur fepimenra 
verfus plagam illam, unde Arena Volatilis venti 
diretlione venit; atque cum ad hanc fepem in me
diocrem tumulum plurium ulnarum altitudine col- 
leffa eft, (tamen obfervandum eft, quod quo ma
gis hic tumulus augetur, eo altius fepimentum eri
gendum eft, donec tumulus defideraram eam nan- 
cifcatur magnitudinem, quam campus ipfe pofeit,) 
2 alia fepimenta ad fitum cum primo parallela, & 
quidem unum a fingulo ejus latere, ad mille ulna

rum
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rum diftantiam ftruuntur, quas impedient, quo 
minus ad primum nominatum vel medium fepi- 
mentum aditus Arenae Volatilis pateat, ado Tu
muli hi Arensc hoc modo congregari adaequantur, 
fed non citius, quam feminibus conferi fimul pos- 
funt, alias enim magno labore colle&os tumulos 
ventorum impetus difpergunt. 3tio Hoc modo 
deinde ex Operariis inftituitur plantatio, unusquis
que nimirum eorum, in foveis 3 vel 4 digitorum 
altitudine calce pedis foffis, a fe invicem dimidium 
uln® diftantibus, ferit tres vel quatuor fpicas mix
tas Arundinis & Elymi^ quae illi ad manus in fac- 
culo quodam funt corpori alligato; quo perafto 
altero pede iterum foliam complet, atque ita usque 
ad finem pergit. 4to Tam cito quam plantationis 
opus procedit, quotidie etjam unum erigitur fepi- 
mentum ad confervanda ea, quae plantata funt, 
ne vehemens procella quibusdam horis praeterlapfis 
diei operam deftruere quear. $to Totus fic{fatus 
campus, ftraminibus, virgultis, praecipue tamen 
fuco ferrato &fuco veficulofo, Zojleraque marina 
adeo obtegitur, ut nulla terrae pars nuda appareat, 
qua? omnia & potiffimum fucus illam afferunt uti
litatem, ut Arena non iterum a vento circumdu
catur, humor confervetur, calorque folis impedi
atur, ne fervente aeflu femina comburantur, ter
raque inde fertilior evadar, ac tantum efficit, ut fe
mina undique radices fparganr, & vires Aren® Vo
latilis hoc modo frangant. 6to Tempus fationis a 
menfe Martio usque ad Autumnum durat, Opti
mum tamen eft menfibus Aprili & Majo, cum 
fpic® illae Arundinis atque Elymi Arenarii hoc 

£) t> 3 tem-
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tempore farte, experientia tefte, ex terra menfe 
Augufto vel Sepremb. progerminant, priores au
tem menfe Septembri terrae commiflx Julio vel 
Augufto anni fequentis demum genitricis terra? e 
gremio enafeuntur, 7mo Varii fecerunt periculum 
ferendi ipfa femina terendo excufla, compertum 
autem eft, plantas illas ex femine provenientes 
non tam fpatiofe fruticare quam plantae ex fpicis 
enatae, eamque ob cauflam poti (fimum (picis uti
mur 8vo A pecorum infultibus immunes erunt 
ejusmodi plantationes, ne Arena Volatilis iterum 
evellatur atque noceat: Pofteaquam plantationes 
hoc modo funt ad finem perduthe, fepimenta ta
men 6 vel 8 annos plerumque permanent; tribus 
vero annis priterlapfis folia slrundvnis & Elymi 
abfeindi poliunt, & pecoribus ad vicium fervire. 
Engelholmia? tenrarunt femina Alni & Betulae men- 
fibus Novembri & Martio una cum furculis Populi 
tremula Arenae committere, quod etjam ex len
tentia fucceflit Hae plantationes Elymi Arenarii 
& Arundini? Arenariit anno <749 duce Domino 
Licut. Sivers iterum inftii utx funt (a).

§ VH.

Nobis videtur, ex hoc quod diflum eft, ma
rito po fle concludi, quod imo omnes illi traflus 
Scamae arenofi, §§. 3, 4. & praTertim loca circa 
Scanor & Falfterbo, ubi multa centena jugerorum 
agri quali deferta inveniuntur, ubi quotidie Arena 
regioni majus malum minatur, & Incolxad maxi

mum 

(•) Cfr, Linn, it. Sc. p. 339. 
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mum detrimentum regni paululum a cenfu Tuo libe
rari expetiverunt, & in pofterum procul omni du
bio majorem deliderant liberationem, vigili cura 
radicibus Elymi Arenarii & Arundinis Arenarit 
Belgicorum modo plantari debeam; § $, & quid 
utilius? tot enim fepimenra erigere opus non eft, 
& quod reliqvum ell, citius etjam plantationes per 
radices, quam femina perficiuntur &c. &c. 2do 
Salix alba, quæ lubenrer in Arena crefcit, 3 vel 
4 duplici ordine contra Arenam Volatilem plan
taretur, eo modo, ut unaquæqve arbor in una 
linea medium occuparet locum inter duas alias ar
bores in altera linea ; intra quas lineas aliæ arbo
res ac herbæ, plantari poliunt, ut Elymus arena
rius , Rofa canina, &c.; nec magnam illam utili
tatem reticeamus, quam Salix alba fuis cultoribus 
affert, fuppeditat enim ligna ad focos & Brafei 
confeftioncm, nec minus quibusdam neceffiratibus 
domefticis infervit, & ex ea fabricari polfunt Axes, 
Temones; & fic porro Plantationes Ulmi præ- 
cipue fufeipiantur; hæc enim arbor Arena deleba
tur, cujus rei fufficiens exemplum præbet Vicus 
Kampinge, ut etjam plantationes variorum alio
rum feminum, quæ terra ipfa fæpe line adjumento 
producit; §. 4, nec plantationem Pini neglige
mus, quæ una cum aliis jam ell incepta (ay cura

4 &

(a) Cfr. ©roânflFa Mercurius 5te årgangen, månnben 
Januarius pog. 57. 53. S)Arefl Prof. E. G. Lidbeck 
ingifroit berâttclfe om éfånfTfl Plantagerna fôr ål)tr 
1759. Orbtn bårutur A10 befia : Heb wtb 6anb* 
traFten bort emot Scanor Int jag iwåtao utfå 
allabanba forter fro af wilba tran od; bufïar,



& Vigilanria Celeb. Dom. Præfidis (b). Plus de 
plantationibus filvarum tum locis Arenofîs, cum . 
aliis per Provinciam noflram qui legere cupir, per- 

fpiciat 

famt Øanbfrafre; fôrmebelfl ben ofta 
nàmbe torFan fyafwa inga fïeva upFommit, 
cin 5tivu cd> fanbljafre, bocf) torbe några rvifd 
fïg till tvaren, fom 2lfï og byliFa, Ijxvaro fri 
avet oftver Itgga ntt jorben; emebfertfb rvifar 
betta Itlla fôrfÎF mojeligfjeten, at géra befja 
wtbtlôfttga od) elànbiga ©anbfàlt nyttiga 
od) fruFtbara.

Sftera nptta (jar man orbfaf frambeleô crt 
wfinta fïg, feban genom £anbé*£ôfbinge ftmbetett 
i Molmo bcrôtnroôrba oinforg flere tunnelanb neb 
roib ©tora Jpammar blifroit inftingbe, od) en bel 
reban befnbbe, famt feban £ôgbemelte Sanbê^ôf» 
binge î'fmbebet på ^err Prof. E. G. Lidbecks fôre« 
flMntng fôrorbnat en titt fïna mognare ar fommen 
od) af bemôlte S)vtt Prof, uti planterin^ tilôfroab 
Student roib namn Mathias Solberg > fofom Plan
teur nebre roib Scanors traften.

(b) îill roibare roebermâle af Prof. E. G. Lidbecks 
omtanfa, att genom plantering bÂmpa flygfanben, 
infôrcô bôr be$ till fianbfi:J?ôfbinge;2Ïinbecet i Mal
mö tngifrone 2Ïmbetô Memorial, angåenbe påpr» 
fanbe af flygfanbenS bômmanbe neb roib Scanor 
Falfterbo, ete. etc.

S«g taefnr aUerôbmjufaft fôr Tit. Jpôggunfliga 
(Frifroelfe unber b. 30 i fôrl. Mars mânab, famt 
fôr unberrôttelferna om tjroab, fstn blifroit i roôr» 
fet (tilt angåenbe fîogê planteringen tn. m. od) bet 
i anlebning af mitt Memorial unber b. 33 April 
3757- a

3 tjanfeenbe fa roôl bôrtill, fom be anmôrfr 
ningar, jag unber min refa nu i fôrl. Augufti må« 
nab, ôfrocr ©fâneê fôber flåte giorbt, torbe jag i 
êbmiufbef fôljanbe punfter få anbraga. imo 9Mm*
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fpiciat Dom. Adjunft. Ebbe Bring Difp. de Silvi- 
cultura Scaniæ ; habitam Lundæ die XIV. Maj» 
1757 lub præfidio Dom. Præfidis. 4to Obfervan- 

50 O 5 dum

ned i Tit. BerAtteffe unber nåmbe dato, fåfoin front 
på min 3bie puncl af mitt npfjSbcropabe Memorial 
af b. 23 April 1757. bel« at be (tållen på flåtten, 
(jroareft 2llm roårer, fjroarfen åro Tit eder Jperr 
Ofrocrjågmaftaren Hammarberg befante, bel« at 
Sågcriebetjcnterna tete roeta, Ijutu Tllmfrån båra, 
famlad, eller (janbterad, od) ånbtdigen at (jroarfeti 
Tit. eller ^>err Ofrotrjågtnåflaren Hammarberg tro, 
att meb Tllmfrån på ©anbtrafterna någon fnnner« 
lig nptta gårad fan; £årroib torbe jag i åbtninfljet 
fåerinbra, att l>roab bet fårfla eller ofunnigbeten 
af 2llmtiåné fvåbiga od> mpcfna roaraTibe på Ésåbra 
flåtten angår, bår jag beråtta, at ingen 6i), font 
jag refte igenom fag« bår iefe nog 2llm roå.rte, fåle« 
bed finne» ftora od) roafra 2llmar roib 9iaffentorp, 
^ygelfiå, @cf.ie, SBållinge, 9?orra Jjorclåf, SHågn, 
Scanor, Folllerbo od) ^'åmpinge, bår ffygfanben 
går må fla flaben, meb ett orb, roib alla bpar på 
(låtten, ^roab åter ofunnigfjeten af Sfågeribetjfn« 
terna roib befja frånd famlanbe roibfommer, lyba 
orben i mitt Memorial af b. 23 April 1757 od) 
be« 2bra punft fålnnba: 6om jag fnnnit, at 
på många flåUen på flåtten finnee ftiSna 211-- 
mar, tytoato fvé årø mogna litet for mib« 
fommaren, ocf> I?«?ilt'a på fanbjorb od; i 
fynnerl;et påSFanfla flåtten wilja ført, tyÆes 
nyttigt wara , at genom 3ågeribetjenterna 
låta famla flere tunnor frå, fom tiU en bel s a 
14 bagar efter famlanbet Funna utfåo, ocF en 
bel till en annan wår, m. m. Jprooraf mig tprfed 
nogfamt funna inbtaga«, få roål frånd famlanbe, 
fom Ijanbteranbe, od) (jroab bet 3bie eller ftbfta i 
benna punden angår , få biir jag i min fårre 
tanda, att 2Um meb nptta fan plantaras; tn af
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Regnique Colleg. Comm* Indice mercium, 30000 
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monet 

erfarentøeten fer man, at ban trifroed roål i flarfajle 
glygfanben roib ^åmpintje, Scand'r od) Falfterbo, 
jag roet od) at XfmfrÅ pa fanb blifroit uppbragne, 
od) År bctta tråb utombefj ganfFa nyttigt, få till 
ffogd roinnanbe, fom alleljanba flågber, od) Ijroib 
fet ingen obefant År: i anlebning bAraf fyne« né» 
bigt roara, att i fmå planter i)agar roib ©ébra 
flÅtrens bwar urfå bed frå 8 a 14 bagar efter fam» 
ianbvt eller ed) om eftcvbbfien eller roåren, bodj ()ar 
jag fun.dt ben fårfta tiben roara ben båfta; $rån 
fatf i bårjan på fmårre fÅngar od) ofroermyllad till 
en tunrbjupr, ba bo merenbcld efter 14 bagar eller 
3 roetfor uppfomma, od' båra befja plantor ftån# 
bigt ballad frie ifrån oaråd, i*‘ran bet från utfad, 
til bed be om 2tie år utffottad, fom bår ffe i férfta 
fÅQåpningen, ut på |térrc fÅlt, bÅr be Åfroen i bår# 
jan béra ()ållad frie får ©offapen od> alt ogråd; p8 
et fabant fÅtt tror jag anfenliga 2flmplanreringar 
ffola roinnad roib alla byar på jlåtten, roåra efter# 
fommanbe, l)roard roålfårb bår roara roara tiberd 
ntebborgare om Ojertat, till en oroårberlig ffatt. 
ado ‘Pilplantei ingen (jroab angår, få år ben ©lått 
SBonbend enbafte plantering, od) Ijabc i fynner()tt 
SRorra ^ordlåfd famt .^ainpiHge-boarne giorbt an« 
fenliga planteringar, od) fyned får min bel nyttigt 
roara, om utom be almittna ‘Pill)agarna, »Pil 
planterades t jorbbifen til 7 eller 8 alnard difinnce, 
ba font fad i roångcit, l)ål|t ben året bårpå befåd 
mcb råg, od) fale bed får ‘Pilen 211c åbrd rib at rota 
jig på, og altfaa båtrre funna emotfiå ©offapend 
ofrebanbe. 3H0 ©»ned nåbigt roara, at be 5 tun# 
nelanb jorb, font ligga etr litet (tyde ifrån ©tora 
dpammar, på SRorbivåitra fiban af frranben, od) 
<jcnoæ Tit, berÅniroårba omjorg till trÅbplantering
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blifroit upfårbe, nu ofårbråjeligen blifroa inbang* 
nabc, Oit belte imcQan 2lboarne i £åmpinge od) 
©tora Jpammar, fom nu bårpa gorbt förfta fnftna» 
ben, famt till maren belt tibigt mcb frå af fiur, 
€f, “Mim, 2f(T otbfiånn befabbe«; fturru från funbe 
genom tibig anflalt få« ifrån (Togcbpgben, od) funbe 
famla« i Februarii od) March månaber, fanit ftrap 
berpå utfå«; 2ilmfrå, efroen fturu od) ®ran bar 
jag något at mebbela, Vånnfrå åro reban fårbiga 
at båmta, od) roib benna tibcn framåt 3l(I od) (£f, 
utfåningen fnne« roara Sjågeribmeningen befant, 
od) jcmte Auru fråen funbe på några (tållen jårfå» 
fa« at få bafre, fom reb bårgning«tiben ej får får 
nåra roib roten afflad, utan lemtia temmelig båg 
(tu 6 6: Plantorno funna antingcn utgalhaé, bar be 
(tå får rått, eller efter 211c år, juft bå, når roiiv 
teren om roåren roill gå bort, tagao jemte jorb roib 
roten, od) roibare utfiijtta«. Äunbe tnftångningen 
fring befca tunnalanb nu i båft Ile, få funbe på 
fina (Milen efroen i efterl)å(l ^follon, fiør.n od) 
2((fefrå utfSd, broilfa frå nu i år åro att i mpfeiu 
bet bcfomma, oth fom jag funnit, bet Tlfffrån ofta 
ligga året om innan be roifa fig, få får man ut* 
mårfa flållet, (jroar broar fort få«, od) biir fom jag 
tilfårna nåmbt, angelågit, att l)Slla be befabba 
(Milen fri från ogråo. 410 ®orbe roib tjroarje bp 
på (låtten fmå tåppor intaga« od) befad meb alle* 
banba af fagba frå, 0$ på famma fått l)anbtera«, 
meb roiblåftigare utfhjttniiig fring gårbarna, feban 
be rounnit 2, 3 eller 4 ål)r i benna lilla Planter- 
fchola, od) ingen lårer nefa, at ju arbetet betalar 
(ig i långben. 5to 95orbe be (Irångafre mått od> 
(leg taga« till at fårefomma, bet ben fa fallabe 
Scanots Ijung, fom beftår af en meb Ijung, por«,
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fertim Fœniculum lubcnter in terra Arenofa cre- 

fcunt, 

marroibe, fråfebår«ri« od> anbre roôyter ôfroer» 
rouyen traft, od) tjatîer roibbaé 1 mil i lângbcn, 
oct) 1 famt på flna frôllen allenaft 4 i brebben, icfe 
få ofôrfroarligit ßanbterabe«, tp el)uru roi b 10 © al. 
0m. roiti âr fôrôubet, at meb rôtter uptaga por« 
fcn, martviben meb be fiera router, foin binba 
flygfanben, få fàgê Hfroål fåbant roara fïebt, od) 
fo’d) beromfring roifte åfrocn at herâtta bet fatnma; 
blifroer fôrfaranbet frainbela« fabant, få (jotaô ()t(a 
lanbet meb en froàr pàfôlgb, od) roet man, att 1709 
roib ben ftarfa roiiitcrcn borttog« befja roôyter meb 
rôtter od) alt, bà fïpgfanben fôrfl ifrån ben tiben 
bôrjabe géra ftôrfra fïaban, od) fpneê Ännu roib 
Falfterbo od) impinge be ()årbafte fpår od) lern« 
ningar t)Ärafz bår ØanbBergen (igga flora forn (jué. 
6co SBorbe Øroin Kreaturen, på bega flpgfanbô-- 
traftcr ej-få, forn aflmånt fFer på flåtten, gå orin» 
gäbe, od) rota up roåyterna, ^roarigenom, få fnart 
flpgfanben får luft od) ôpning, flray fôrorfafa« 
ffaba. 7ino 25orbe Scanörs od) Fallter boarne i flna 
tåppor utfå oftanåmbe frô, od) i fynnerfoct roårba be 
fmå telningar af 2f(m , fom af be tnånga 2flmar, 
fom roåya på bega flå den, uppfticf a, bega frô på fin 
tib famla, åfrocit fåtta od) plantera Çfollon, af 
be fruftBåranbe £far, fom jag fåg bårftåbe», ja frô 
af od) bplifa, od) i ôfrigit roore roål, om bega 
©tåber« ©ovgerjïap uppmuntrabc« till plantering 
af fårjegrå« od) mulbår«>trab, meb groilfa frô jag 
roil fôrfe SBorgerfïapet, enår bet flg i tib (jettil an« 
målber, od) torbe fôrbenfïud, om bet idje reban 
ffebt, nôbigt vara, at mebbela bega ©tåber SHif« 
fen« Jpôgloflige ©tånber« Manuf. Cont. trpcfte 
^unbgiôrelfer af b. 1 Dec. 1753. od) 19 üâobr. 
J757. angåenbe be fjeberliga premier fom beflåé fôr
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fcunt, quare Incole Scanor® ejusmodi plantatio
num curam agerent, Pofcunt haec omnia itaque 
repentinum auxilium & ex ditiis nemini non cog

nitum

tnjlifr rodrterS plantering. 2(f be fturu odj ©ranfvfin 
jag (cmnat25orgmdfl. de Ia Rofe f6r ndgva dr feban 
at utfd, fdgfi ndgon enba qtvar, men mtg fonte« be 
fatnma af ogrd« »vara fdrqroafbe, od) fom bemdlte 
25orgmd|iare fdbt, fom jag menar, tidftanb, at in* 
tage en ()djba till fdrfdf af allcl)anba frbn« utfdenbe, 
fd bovbe ben bevtill i fpnnevl)et nptrja«» 8. Dftra 
od) ©fibra ftban om Falfterbo gfir altib flpgfan ben 
ftfir fta ffaban, od) bdr ligger ett fd (t af 60 elier fle ve 
tunnclanb, fom i fall bc blefroo injldngbe, funbe 
gfivaS fvuftbara, od> dr benna fofrnab fa mpcFet brd« 
geligare, fom benna traft icfc bcbfifrocr at injtdnga« 
pd flera, dn ane ftbor, om i dic ©ifijtban blcfroc ben 
trebie, fyrotlfet jag fdr min bel (jaliav nfibigt, l)d!fc 
i annor ()dnbe(fa ©jfin uti Moi s od) April mdnaber 
bvptcr fig in fifrncr bejja <Sanbfd:ten, od) ffirberfivar 
ait bet Tfvbete, fom blifwit govbt. £)cnna inftdng* 
ning, fom J?err 25orgmdfn de Ia Role bcvdtrabe 
roata tiddmnab, dr ganfTa nfibig od) npttig od) meb 
tiben Ifinanbc, od) (jtvilfa efter mitt.tprfa till en bel 
borbe befd« meb^uru od) anbre trdbofrfin, famtmcb 
frfi af ©anbbafre, fom ()dr od) bdr ftnne« maja 
roilbt; men eljeft fan nog fv« ifrdn Engelholm, od) 
tdcfteS, Invarom jag fibmjufaft anljdllev, Tit. bvaga 
ben ffirforg, at r od) £ tunna ©anb()afre genom 
£anbS'4)6fbinge Tfmbetet i Chriftianftad blefroo i 
Engelholm upffipt od) Scandis 6oarne tillflalb, att 
tid ndfte rodr meb ben famma fnnna gifira ffirffif, 
od) roill jag af be fd anflagne Plantnge penningat 
benna befoftnab beftd, i fall Tit. fd jlulla befalla, 
SBib benna natnbe inftdngniitg gotbe jagreban 1753 
patninnelfe ()O$ Magiftrar. i Scandr unber b. 22 
Augufti, oeb fan 1 odj 2bra jlutfatfen af mitt bd 
inldmnabe Memoria! tjena Scandis odj Fallter-bo?
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nitum efle oportet, fummam, quam hte antea no
minatae Plantationes afferunt utilitatem. Vigeant 
itaque & floreant Plantationes, loca defcrta in

arne tid unberrettelfe, ljuru benna traft båv fFStaö 
od) (»anbtøafroaå, å tin in (tone i anfeenbe til rørfta bår« 
jan, febermera roill jag gerna røga mtna tantfar, 
fcuru Ijårmeb 66r fårfaraé, enår jag rør roeta tiben 
bå roeberbåranbe åffa mitt r8b. ©lefroe nu benna 
traft roeberbårligen inftångb, rø funbe (jela ©anb» 
fåltcn Anba upprøra åt ÄAmpinge febcrmer efter 
[)anb gåraO npttige, od) (jroab batnab bet roorc fa 
får bet almAnna, fom Fallier boarne i ft»nncr()et, 
år rø tpbeligit, fom beroifl'git. 9. 95orbe i min 
ofårgtipeliga tanfa en SAgcribetjcnt eller ØofnetrA» 
gSrbémåftare flånbigt uppc()olla (tg roib Sconör, 
Falllerbo, ^Ampinge, åiågn od) ©tora Jjannnar, 
får att jernt funna tilfe plonteringarne, (»roilfa 
forbra en ftånbig tillfpn af någon, fom (»ar infigt 
od) fårftar bnlifa fafer; tt) elieft fan man plontera 
i alla tiber od) ingen ting ånb8 blifroa beraf. 10. 
»P8 anbra punélen af mitt Memorial unbcr b. 23 
April 1757 nåmncv Tit. i fin (jåggunftiga betAt» 
telfc, at roib be uti 2bra punélen onmåmbe ftAllen, 
plnnterings (»agar blifroit inlrøngnabe, (»roilfa får* 
lebit år od) åfroen t år ffola blifroit meb $urufrå 
befabbe; men jag Oat fjert efter od) til en bel fjclf 
fcbt, at allenaft roib SBAfroereb, Ärutlaban, od) 
J*>afla»må(la bårjan blifroit gorbt, fa ft bcfia plan- 
teringar irfe ånnu (junnit långt, borf Ijar jag fcbt 
af be planteringar af fturu od) @ran, fom jpcjbe» 
ribaren Jfrrberg i Vafaholtn gorbt, od) til tøroilfa 
jag (emnat (jonom frå, at »fure Plante« ingen på 
©anbtraften bAromfrint (ptf ligen aflåper; ©et Ar 
fålebeé angelåget, at enroifaé meb fafen, od) fnncé 
mig, at be (lÅllen, fom i rønnerljet forbra bot får 
flpgfanben, Ijroilfet åfroen år ett angclågit åmne, 
åro Våm, Blentarp, hiverlöf famt ©tora od) Villa
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prata viridia & frufluofa commutantes; crefcat 
in dies fingulos Civium folertia, culmen omni
genae felicitatis attingat cariRima Patria, ut grata 

ali-

Stfibbe, og fom en (je( Ijop fr6 Stga få till bege, 
fom Scanb'rs tratterne, .ftdmpinge ocb Øtora Jjom« 
marfi nya tilldmnabe intdppningar, [8 torbe Tit. 
gåra ben bcrdmliga anftalt, at fturufrdn Mefrvo 
(jdmtabe fran Sfogfibygben uti Februarii eller Marrii 
månaber, famt ubfåbbe bå flrart, i fpnnerbet for» 
brat Sconors jorb tibigt utfdbe, (jålft båt nebve dr 
gerita 14 bagar fdrr røår, dn på anbra frdllcn, 
od) ro id jag dfroen ntebbela en l)øp goba §uru od) 
anbra $rd, allcnaft roebcrbdranbe fjelfrøa i rdttaii 
tib bctn afljdnita låta. 3 éfvigit tror jag meb Tir. 
at bct dr frøart, fdrmå 25onben til intdppningar 
eller pltmterings {jagar røib bparne, odj ianlcbning 
()røaraf Tit. fdrmenar fdfrnfte od) allerbdfra plante- 
ring til (Tog dr, at Ojelpa naturen meb intdppningar 
på fTogldpanbe marf, Ijdremot bar jag i tf c bct ringa* 
fle at påmintia; ’Xien fom quæftion tabe nn, od) i 
mina férra Memorialer røarit, at få |Tog, åtminfto* 
ne fldrte-fTogd lunbar fring alla (idttcno byar, bdr 
ingen ffogldparibe marf røore, få biir jag røib miti 
fattabe mening, at fma intdpningar funbe ff c røib 
byarne, uti l)røilfa alla 95pamdnnen borbe taga bel, 
bar upbraga frfin på fmå fdngar, bdr rdnfa od) ffdta 
befamma, od) efter tiågra år af bem gidra fring alla 
gdrbar utflytningar, bdrigenom rounno be meb ti ben 
hign, od) myrten befparing af ()a(men$ od) på ftna 
ftdllen gdbflené uppbrdnnanbe, be fdrlora genom 
fåbanna intdppningar intet af fin åfer, fom fan 
frøara emot ben fdrbcl (anbet i frantfiben bar bdr« 
af; od) i anlebning af brøab nys fagt ar om ffogld« 
panbc marf, få fpneé fdr bct 11. ndbigt røara, at 
alla fåbanna fldHen, bdr få fallat fratt eller porre 
rødper, bleftoe från 25offapen några år frebabc, 
famt fratten otf porren årligen uppqrølflab, &war»
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aliquando pofteritas majorum Tuorum prudentiam 
dignis celebret encomiis & noRri temporis memo
riam pia & venerabunda mente recolar,

igcnom p8 fort tib mafct fFocj fFuda roitmaft ocf) 
Sanbtntannen avligen fa en mpcfcnljet fsgoter eller 
fnippor af fbnbcr Ijuggna cfrofftar till brinne od) 
bylifa betjof. Setta 6mma fitnnet, fom enbaft bar 
affcenbe p8 ^ramtiben, forbrar en imftnt atgArb, 
od) ffal jag f6r min (illa be( albrig unbanbraga mig, 
at b^vtitt bibtage fa mpcfet jag fan ocb firmat, od) 
fom jag Stligen ()At rotb Lund til firfif uppbvagct 
ade()anba trAb ocf> buffar af fri, od) Omilfet ait 
fpcfeligen afliper, fa mere icte utut mAgen, om be 
SAgeribetjcnter, fom ()afroa til filfe, at bcfe bcfca 
firfbfcn, mille gira ftg ben miban; ocb tiliifa b8 
gira fig funnige om bet fdttet iag brufar, od) cmot-- 
taga mina tanfar famt npttja gemenfam ifmerMgg» 
ning i ctt f8 gvanlaga, odj betta lanbets l)U»ljilR 
ning f8 nAta riranbc m8l. m. m,

Lund b. 5. Odobr. 1758.
E. G, LIDBECK. 

TANTUM.

Z r i) t f e t (.
©ibe ii, Sin. 2. <&cg(, la$ ©eil.
— 13, — 5. befovbre, la« beforbte«.
— 45, — 22. goranfialtning, ke$ ftoranflaltning.
— 55/ — i8» fra/.Ha$ for.
— 61, — i» byb, l«6 bybt.
— 110, — 26. armeria, («3 armeria.
— II7, — 9. maritima, lafi marina.

— 26. K. Elimus, loeö Elymu»,
— np/ — 4, faftuufa, (aö faftuofa,
— 157, — 3. fpibS, (ai fpibfere.
— 313, — 25. utroelige, utroclig.
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