SLAVS HERRED o. 1800 med de fire sognekirker: Grindsted, Grene, Vorbasse og Hejnsvig. Den største del af
herredet er optaget af den store, sandede Grindsted hedeslette, hvis opdyrkning først påbegyndtes i slutningen af
1800'rne. Som følge af den voksende befolkning blev Grene kirke flyttet og nybygget 1891, mens kirkerne i
Hejnsvig og Grindsted blev stærkt udvidet henholdsvis 1918-19 og 1921-23. 1910 opførtes en filialkirke i Vester
hede (Hejnsvig sogn), 1915 og 1919 i Nollund og Urup (Grindsted sogn) og 1921 i Skjoldbjerg (Vorbasse sogn).
Efter den stærke udbygning af Billund som følge af Lego-fabrikken er der rejst et kirkecenter her 1973. Slavs
herred er oprettet 1552 ved sammenlægningen af Grindsted og Grene sogne (tidligere Tørrild herred, Jelling
syssel) og Vorbasse og Hejnsvig (tidligere Jerlev herred, Almind syssel). Landsbyen Almstok på grænsen mel
lem Vorbasse og Randbøl (Vejle amt) har i middelalderen haft sin egen kirke, og også ved Fitting i Vorbasse sogn
er der fundet tomten af en kirke. Først ved hedeopdyrkningen o. 1900 nåede området igen den befolknings
mæssige styrke, det synes at have haft i den tidlige middelalder. Herredet har haft to små herregårde: Urup i
Grindsted sogn og Donslund i Hejnsvig sogn. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1803-04. - Slavs Harde,
um 1800, mit den vier Pfarrkirchen: Grindsted, Grene, Vorbasse und Hejnsvig. Die Grindstedter Heideebene, mit deren
Urbarmachung erst Ende des 19. Jahrhunderts begonnen wurde, beansprucht den grössten Teil der Harde. Wegen des
Bevölkerungszuwachses wurde die Grene Kirche verlegt und 1891 neugebaut, während die Kirchen in Hejnsvig und
Grindsted in den Jahren 1918-19, bzw. 1921-23, stark erweitert wurden. 1910 wurde eine Kirche in Vesterhede (Gemeinde
Hejnsvig) aufgeführt, 1915 und 1919 in Nollund und Urup (Gemeinde Grindsted) und 1921 in Skjoldbjerg (Gemeinde
Vorbasse). Mit dem Wachstum des Ortes Billund als eine Folge der Entwicklung der Firma Lego System ist ein Kirchenzen
trum errichtet worden 1973. Slavs Harde entstand 1552 durch die Zusammenlegung der Gemeinden Grindsted und Grene
(früher Tørrild Harde, Jelling Kirchspiel) und Vorbasse und Hejnsvig (früher Jerlev Harde, Almind Kirchspiel). Das Dorf
Almstok an der Grenze zwischen Vorbasse und Randbøl (Amt Vejle) besass im Mittelalter seine eigene Kirche, und auch bei

Danmarks Kirker, Ribe amt
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