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Skærum Sogn støder med sin Vest- og Syd
side mod Hørmested og Lendum Sogne, mod Nord 
mod Tolne Sogn og mod Øst mod Aasted og 
Gærum Sogne.

Sognet har en langstrakt Form i Syd og Nord 
og naa’r ca. 1 Mil paa det længste Sted; paa 
Midten er Bredden ca. i Fjerdingvej.

Kirken i Østsiden af Sognet ligger 1½ Mil 
VSV. for Frederikshavn og 3 Mil SØ. for Hjørring.

Fladeindholdet udgør 3332 Tdr. Land med 
ialt 98 Tdr. Hartkorn. Gammelskatten er 790 Rdlr. 
92 Skili. Efter Matrikulen af 1662 var Bønder
godsets Htk. 128 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og 
Sædegaarden Egets 24 Tdr. Efter Matrk. af 1690 
var Bøndergodsets Htk. 92 Tdr. 7 Skp. 1 Fdk. 2 
Alb. og Sædegaardens 17 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 
Alb. *)

Ved Folketællingen 1901 var Indbyggernes 
Antal 606.

Sognet er Annex til Aasted, og Præsten dér 
har siden 1555 oppebaaret Skærum Sogns Konge
tiende.

I kommunal Henseende er Sognet forenet 
med Aasted.

2) M odel bog af 1688, M afrik u lk . A rk iv .
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Navnet Skærum maa vel udledes af Skær, i 
dette Tilfælde ikke en Klippe, men en Brink, en 
fremspringende Pynt af en Bakkekam, hvilke Ter
rænformer Sognet jo er saa rigt paa, samt den 
gamle Endelse um, der oprindelig enten skal have 
været Hjem (hem) eller en Dativendelse J). Skrive
formen »skierlum« i den i det følgende anførte 
Lavhævd af 1482 er antagelig en Skrivefejl.

Hvad Terrænforholdene angaa, er Sognet, som 
ligger i jydske Aas, et af de mest bakkede i Lands
delen; der findes næppe ti endog tildels nogenlunde 
jævne Agre i hele Sognet. Ikke langt fra den 
vestlige Grænse, som dannes af .en lille Bæk, løftes 
Sognets Vestside højt i Vejret paa en fra S. til 
NNØ. løbende Bakkekam, som begynder inde i 
Lendum Sogn og fortsættes imod Nord ind i Tolne 
Sogn. De højeste Punkter i den Del af Bakke
kammen, som ligger i dette Sogn, findes ved Gaar- 
den Stokholm, hvor den naa’r 314 Fod; nordvest 
for Dybro ved en Samling Gravhøje paa denne 
Gaards Mark naa’r den 270 Fod og ved Gaarden 
Vognsbæk 269 Fod. Ved Østsiden af denne Højde
ryg findes en Dal ogsaa i Retning Syd til Nord, 
hvis nordligste og vistnok frugtbareste Del indtages 
af Dybros Ejendom. Øst for Dalen hæver Terrænet 
sig atter en Del og fortsættes østerpaa, indtil det 
falder brat af imod Skærum Aa, som for Største
parten danner Grænsen mellem dette og Aasted 
Sogn.

Imellem Vester Skærum By og Skærumhede 
findes 2 a 3 dybe og smalle Dale i Retning Vest 
og Øst, der udmunde i Aaen. I gamle Dage, da

j) O. N ie lsen : B land. I. 186 f. 245.
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Validforholdene vare anderledes end nu, har Dalenes 
Bund dannet naturlige Afløb fra nogle nu tildels 
udtørrede og opdyrkede Skovmoser. Hovbæk flyder 
ogsaa ud i Aaen i dette Strøg.

Sognets Nordside mod Tolne optages af et 
temmelig bredt og uregelmæssigt Bakkeparti, i 
hvilket bl. a. Bakken med den bekendte Hellig
kilde hæver sig til en Højde af 224 Fod. Skærum 
Aa, som kommer fra Lendum, hvor den opstaar, 
bøjer efter at have dannet Grænsen paa et kort 
Stykke mellem sidstnævnte Sogn og Skærum Sogn 
ind i dette mellem Nordvestsiden af Egets Mark 
og Gaarden Albæk og skiller nu ved sit Løb øster 
paa Sognet i en nordre større og en søndre min
dre Halvdel; sønden for Aaen udvise Jordbunds
forholdene mere Ensartethed. Kommer man ad 
Vejen fra Øster Skærum By og hen ad Sludstrup, 
mærker man vel, naar man har passeret Aaen, at 
Vejen paa en længere Strækning fører langsomt 
opad, men knudrede Bakkepartier eller dybe Dal
kløfter mærker man saa godt som ikke, Landskabet 
fremtræder nærmest som en svagt bølgende Høj
slette, paa hvilken der imod Syd ved Gaarden 
Bakken i Trøgderup og nær ved Grænsen mod Len
dum har hævet sig et mindre Bakkeparti, hvis 
højeste Punkt ligger 278 Fod over Havet,

Hovedparten af de 479 Tdr. Land, der ifølge 
Trap: Danmark tindes i Sognet, er i dettes Nord
side, en mindre Del imellem Skærumgaard og 
Ørnhøj Mølle og endelig nogle lyngklædte Bakke- 
skraaninger ved Aaen. Af Moser og Kær har 
Sognet ikke store Dele, og, da det ogsaa er saa 
godt som skovløst, har Befolkningen det knapt 
med Ildebrændsel. De Moser, som tindes, — efter
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Trap ialt 18 Tdr. Land — udgøres udelukkende af 
smaa afrundede Skovmoser, hvoraf store og lille 
Sømose er i den sydøstlige Del af Sognet; da især 
den første af disse sidste Moser er større end de 
fleste andre i Sognet, har man i gamle Dage, da 
den endnu var fyldt med Vand, givet den Navn 
af Sømose, og dens nære Nabo, lille Sømose, 
hvilken paa alle Sider er omgiven af Sandbrinker, 
hvorved den paafaldende kommer til at ligne en 
Grubekedel, har saa ogsaa skullet have Navn af 
Sø. Sognets Enge findes langs Aaen og ere af 
vexlende Beskaffenhed,

Ifølge Traps Beskrivelse skulde der findes 70 
Tdr. Land Skov i Sognet, hvilket maaske passer, 
naar man medtager al den Plantning, der er frem- 
staaet i Løbet af de sidste ca. 30 Aar; thi bortset 
herfra er det kun grumme lidt eller intet, der for
tjener Navn af Skov. At Egnen dog i gamle Dage 
har været forsynet med Skov fremgå ar af flere 
endnu ret tydelige Forhold. I en gammel Lavhævd 
paa Eget af 12. Oktober 1482 i Rigsarkivet!) nævnes 
Trøgderup Skov; heraf ses endnu Levninger i 
Trøgderupgaards Mark i noget Egepur og Rølbuske 
og i Vestergaards Ejendom er ogsaa 1—2 Tdr. Land 
lave Bøge- og Egetræer tilbage af Skoven. Steds
navnet Eget, som forhen almindeligt er bleven 
skreven Jeget og paa Egnen udtales Jihge, har 
sikkert faaet Navn efter Egetræet, der antagelig i 
Fortiden har udgjort Hovedbestanden i Gaardens 
Skove, der i Matrk. af 1662 omtales som »gandske 
forhugget«. Ødelæggelsen af denne saa vel som af 
Sognets øvrige Skove, der jo ogsaa stedse maatte

J) T o p o g ra fisk  S am lin g , P e rg a m e n t, Eget.
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afgive det nødvendige Ildebrændsel paa en Tid, da 
Skovmoserne næsten til Stadighed stode under 
Vand, kunde tænkes foregaaet under de gentagne 
fjendtlige Hæres Indfald her i Landet i 17de Aar- 
hundrede J); maaske, da Matrk. ogsaa nævner Egets 
Skov: »som till forn tilgaarden haffuer leggit« er 
Vandalismen udført i 15de og 16de Aarhundrede, 
idet Skovene da maatte yde saa godt som hele 
Byggematerialet til Husbygningerne, de saakaldte 
Bulhuse, paa Landet. Det kan i denne Forbindelse 
ogsaa anføres, at Tømmerværket i den ene Halv
del af den nuværende Lade paa Eget bestaar af 
udelukkende Bøgetræ, og hvoraf enkelte af Stolperne 
ere saa tykke, at de næppe lade sig omarme af en 
voxen Mand. Den stedlige Tradition fortæller, at 
dette Egetræ er skovet i Gaardens Mark, og at de 
temmelig talrige og dybe Spor af Hug af et skarpt 
Redskab, som findes paa langs i Stolperne, ere 
Mærker af de svenske Soldaters Sabler, da disse 
under et Ophold paa Gaarden huggede Toppen af 
Havrenegene til deres Heste.

I Egets Ejendom findes endnu nogle Skov
rester paa Bakkeskraaninger og i Dalstrøgene af 
forskellig Slags, men uden nævneværdig Værdi især 
som Gavntømmer.

Til Dybro var der 1662 en lille Skov til 4 
Svins Olden af Hartkorn 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.; af 
Markbogen fra 1683 ses det, at den endnu da var 
ved Magt, og at den bestod af Bøg og unge Ege 
samt Underskov af Elle- og Birketræer. For kun 
ca. 60 Aar siden stod endnu nogle Elletræer, som 
udgjorde de sidste Rester af denne lille Skov. Her

J) Jvf. bl. a. SI. Jy d sk e  S am l. VIII. 286—87.
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findes nu umiddelbart ved Gaarden en hyggelig 
Plantning paa 12 Tdr. Land, for største Delen be- 
staaende af Naaletræer, der tilligemed den store 
og smukke Have samt nogle spredte Plantninger 
ude i Marken paa 15 Tdr. Land, er anlagt i Løbet 
af de sidste 24 Aar af Gaardens nuværende Ejer 
Proprietær C. Erhardi.

Krattet kaldes en smuk Plantning paa 15 Tdr. 
Land paa en Bakkeskraaning og i en Dal i Slud
strup Ejendom lige nord for Gaarden. Denne gamle 
Skovlevning er af den forrige og den nuværende 
Ejer Proprietær N. Larsen betydelig udbedret ved 
Nyplantning og ført i Forbindelse med Haven og 
Læplantningen ved Gaardens Bygninger. I den 
senere Tid er der af denne Gaards Ejendom ind
taget et Areal af 42 Tdr. Land til Beplantning 
under Hedeselskabet.

Ved Skærumhede har Folketingsmand Hans 
Madsen anlagt en meget vellykket Naaletræplant- 
ning bestaaende af Rødgran og Fyr paa 18 Tdr. 
Land lidt norden for Gaarden; Terrænet udgjordes 
af en mindre Del gammel Agermark, Størsteparten 
af saa godt som værdiløse Lyngbakker. Plant
ningen paabegyndtes 1880, og de højeste Træer i 
den naa nu en Højde af 15 Alen. Omkring Gaar
dens Bygninger har H. Madsen ogsaa sørget for 
Læplantning og en smuk Have paa 2 Tdr. Land.

' Gaarden Bundgaards Plantage er velkendt paa 
Egnen, fordi der her afholdes Bal for Ungdommen. 
Plantagen, der er 80 Aar gammel, er paa 2 Tdr.
Land og bestaar af Bøg, Røn, Birk o. s. v.

I Stokholm Ejendom har den nuværende Fjer 
ogsaa for nogle Aar siden paabegyndt en mindre 
Beplantning med Naaletræer, og ved Vognsbæk
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findes ligeledes en mindre Løv- og Naaletræs- 
plantning.

Næsten overalt i Sognet møder man sikre 
Spor af Fortidsskov i Rølbuske, forkrøblede Eller, 
Vidier o. m. a. I Nordsiden af Sognet paa de 
høje lyngklædte Bakker og i Dalene mellem disse 
ere slige Skovrester særlig hyppige. De mange 
Rølbuske pynte smukt under Løvspringet som 
smaa runde Buketter paa Aasen og ned ad Bak
kernes Sider. I en stærkt bugtende Dal, i hvis 
dybe Bund Skellet mellem dette og Tolne Sogn 
løber, danne Skuddene fra det store Trærodsvæv 
i Jorden saa tæt et Vildnis, at den nysgerrige 
fremmede kun med stort Besvær kan trænge sig 
igennem paa dette Sted. Det er øjensynligt, at 
dette fordums skovklædte Landskab med de mang
foldige skiftende Terrænforhold har haft flere til
lokkende Sider for Fortidens end for Nutidens 
Beboere.

Ogsaa de mange Skovmoser rundt om i Sognet 
afgive gode Vidnesbyrd om de forsvundne Skove 
ved de talrige Træstammer, der ved Tørvegravningen 
ere komne for Lyset; de betydeligste af disse Lev
ninger udgøres af Ege- og Fyrretræsstammer, der 
ere fundne i betydeligt Antal flere Steder i Sognet, 
og at disse have haft en antagelig Størrelse, kan 
man overbevise sig om ved at iagttage 5 å 6 væl
dige Træstubbe af Ege, der staa paa Roden i en 
nu afgravet Skovmose, den saakaldte Kragmose i 
Dybro Mark. At der findes forholdsvis faa Sted
navne — Spendelund, Hungerholt, Røllen, Birket, 
Eget og Skovhus —, der minde om Egnens for
dums stærke Beskovning, hænger antagelig noget 
sammen med, at Sognet tidlig er bleven afskovet.
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Egnen har tidligere været helt oversaaet med 
Kampesten af forskellig Størrelse. Den frem
skridende Kultur rydder dem af Vejen, men i den 
tilbageværende Hede kan man endnu se deres 
Talrighed, og selv i Marker, der have været dyrkede 
i Aarhundreder, maa Rydningen endnu fortsættes, 
om end Antallet Aar for Aar bliver mindre. Gamle 
Folk kunne mindes, at Stenene for 60 Aar siden 
laa i opkammede Rene paa 1—P/2 Favns Bredde 
i Trøgderup Marker med saa ringe Afstand, at der 
kun fandtes 1 a 2 Agre imellem dem. Lignende 
Rene af Sten fandtes ogsaa i den store Hede, som 
nu er frasolgt F,get, i Østsiden af Sognet, da man 
paa samme Tid begyndte at opdyrke denne. At 
Heden tidligere havde været dyrket fremgik tydelig 
af de mange Furer, som fandtes i denne, og gamle 
Folk paa Egnen have da ogsaa hørt fortælle, at 
de fordums Marker vare bievne øde ved »Pesten«.

De fleste nyere saa vel som ældre Havediger 
i Sognet ere selvfølgelig opførte af dette Materiale, 
og desuden udgøres ogsaa mange Markskel især 
af de ældre heraf. Af saadanne Diger, formentlig 
af stor Ælde, og hvoraf flere næsten ere jævnede 
med Jorden, tindes endnu mange baade i V. Skærum 
og i Trøgderup By. Man benytter store Mængder 
af Stenene til Murværket i Udhusene, men denne 
Anvendelse mindsker kun lidt de store Forraad. 
Naar Kravet med Tiden rejses stærkere om en 
omhyggeligere Grundforbedring af dette og de om
liggende Sognes Biveje, ville Stenene, der nu af 
alle betragtes som en besværlig Hindring for Hedens 
Opdyrkning, nok blive skattede efter Fortjeneste, 
og den Tid kommer sikkert ogsaa, at de gamle 
Diger, der endnu markere Formen og Størrelsen



11

af de gamle Landsbyers mange Tofter med den 
aabne, brede Gade, »Gaaen«, ville komme til at 
bidrage til at lette Fremtidens travle Samfærdsel.

Hvis man ikke kendte mere til Jordernes Be
skaffenhed i Sognet end det, der herom anføres f. 
E. i Matrk. af 1662, at »Egnen er meget skarp 
med Græsning« . . ., en Vending som forresten er 
benyttet for flere andre Sogne i Landsdelen, og 
som antagelig ogsaa nok ramte Virkeligheden 
temmelig nøje for denne Tids Vedkommende, maatte 
man nærmest slutte, at Markerne vare sandede og 
ufrugtbare, hvilket er saa langt fra Tilfældet, at 
man næsten snarere kunde sige, at en jævn god 
Frugtbarhed er den overvejende i største Delen af 
Sognet. Paa den vesterste Bakkekam, som næsten 
udelukkende indtages af Stokholm, Skudsig og 
Vognsbæk Marker og i Dalen øst for, tindes an
tagelig Sognets bedste Jorder af god lermuldet Be
skaffenhed. I den søndre ogøstre Side af Sognet, o: 
Trøgderup, Eget, Sludstrup, 0. Skærum og Skærum- 
hede, ere gode sandmuldede Jorder med Kvæg
underlag. I det nordøstlige Hjørne ved Studsbjerg 
tindes stærkt bakkede og lette Sandjorder.

Gaarde og Byer.

Eget.
Bygningerne paa denne Gaard frembyde ikke 

noget af Interesse i nogen som helst Henseende 
med Undtagelke af det forannævnte svære Egetræs
tømmerværk, der, saa vidt det kan skønnes, har
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været omhugget flere Gange, i Ladens vestre Halv
del. Stuehuset, der er teglhængt og med Kvist, 
men ikke som anført i den ny Udgave af Trap, 
Danmark, med to Sidefløje, er opført 1897. Lade
gaarden imod Syd bestaar af Lade og 3 Sidefløje, 
hvoraf den midterste staar midt for Laden, som 
er 150 og hver af Fløjene 70 Al. lange. Stuehuset 
og den midterste Sidefløj ere opførte af den nu
værende Ejer. 1662 vare Borggaardens Bygninger 
gamle og tildels forfaldne, og Ladegaarden ud
gjordes da af 3 smaa Huse. 1762 bestod Borg
gaarden ifølge D. Atlas af 3 teglhængte Længer, 
dels Mur- og dels Bindingsværk, og paa Lade
gaarden fandtes ligeledes 3 Bygninger. Hvornaar 
disse teglhængte Bygninger paa Borggaarden ere 
bievne ombyggede vides ikke; men det første Stue
hus, en 74 Aar gammel Mand i Sognet kan mindes 
paa Gaarden, var straatækt, og i dettes Sted op
førte F. F. Mejlby i Aarene mellem 1838 og 1843 
det Stuehus, som omtales i den ældre Udgave hos 
Trap. Der findes ved Øst- og Nordsiden af Haven 
en jævn bred men noget uregelmæssig Udgravning 
med Vand, som gamle Folk i Sognet have antaget 
for Levninger af Grave; saadanne have dog sikkert 
aldrig existeret ved Eget, men de vise snarere Stedet, 
hvor »en skjøn Fiskedam«, der omtales i D. Atlas, 
har været. — Eget har været en af de mindste 
Herregaarde i Vendsyssel, men har dog, saa vidt 
vides, stedse været tiendefri. Da Bøndergodset var 
størst i 1730, udgjorde det 44 Tdr. 3 Fdk. l 3/4 Alb. 
Hartkorn, hvoraf fandtes ca. de 15 Tdr. i Trøgde- 
rup By, der paa én Gaard nær, som hørte under 
Høgholt, laa til p]get. Hvor det øvrige fandtes vides 
ikke. Efter Matrk. 1662 var Hartkornet for Gaarden
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og 3 Afbyggere samt en Mølle, hvoraf der aarlig 
svaredes 4 Rdlr., under Hovedgaardens Taxt ialt 
24 Tdr. Udsæden var 12 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg og 
14 Tdr. Havre, og der kunde avles 20 Læs Hø; 
iøvrigt var der »ingen videre Herlighed« til Gaar- 
den. I Markbogen af 1683 ses, at Gaarden var 
bortforpagtet, og at der holdtes 20 Fækreaturer og 
avledes 32 Læs Hø. Møllen J), der fik sit Vand fra 
en lille Bæk, var meget brøstfældig. — Da Vil 
Orning solgte Gaarden 1689 var Hartkornet som 
nævnt, men der fandtes nu 4 Afbyggere foruden 
Vandmøllen, af hvilken sidste aarlig svaredes 10 
Sletdaler. De tre af Parcellisterne havde Gaarde, 
den fjerde et Gadehus. Landgilden af den største 
Gaard udgjorde 2 Tdr. Byg, 2 Pund Smør, 1 Gaas, 
1 Lam og 2 Høns, af den næststørste 1 Pund Smør 
mindre, og af den mindste svaredes slet intet Smør; 
af Gadehuset svaredes 1 Sletdaler. Efter Matri- 
kulen 1690 blev det samlede Hartkorn af Gaarden 
og Afbyggerstederne, hvis Antal ved Begyndelsen 
af det 18. Aarhundrede ifølge en gammel Skatte- 
protokol udgjorde 6, Vandmøllen iberegnet, 18 Tdr. 
5 Skpr. 2 Alb., hvilket holdt sig uforandret til hen- 
imod 1830, hvorefter det har varieret noget indtil 
Nutiden. Derimod har der fundet en stadig Ned
gang Sted i Bøndergodsets Hartkorn lige fra 1730 
til 1840, da det nævnes med 1 Td. 1 Fdk. iy 4 Alb. 
1755 var det saaledes kun 34 Tdr. 1 Skp. og 10 
Aar senere kun 19 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb. — 1770 var

’) D enne, om  h v ilk e n  (le æ ld s te  n u lev e n d e  F o lk  paa E g n en  
ik k e  m in d e s  a t h av e  h ø rt, h a r  v is tn o k  v æ re t o p fø rt paa to 
fo rsk e llig e  S te d e r  paa E je n d o m m e n , id e t e t lille  S ty k k e  
E n g  sy d v est for G aarden  en d n u  b e n æ v n e s  M ø llcd am m cn  og 
en Dal n o rd  for G aarden  i g am le  D age k a ld te s  M ø llcda len .
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Antallet af Beboere paa det underliggende Bønder
gods ialt 10, hvoraf 7 hovgørende og 3 Husmænd. 
1823 fandtes paa Gaardens Mark 8 Afbyggere med 
Hovedgaardstaxt og Antallet af Beboere paa det 
tilhørende Bøndergods var samtidig 6 med 9 Tdr. 
7 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn.

D. Atlas anfører ikke andet om Gaardens 
Forhold, end at »der holdes Stude til Besætning«, 
ligesom paa de fleste andre Gaarde paa den Tid. 
1779 faaes nogle bedre Oplysninger, idet Gaarden
1 dette Aar var averteret til Auktion i »Jydske 
Efterretninger« Nr. 31. Hovedgaardstaxten er her 
afrundet til 19 Tdr. og Bøndergodset til 20 Tdr. 
Hartkorn. Der saaedes 30—40 Tdr. Bug, 10—12 
Tdr. Byg, 60—70 Tdr. Havre og avledes 70—80 Læs 
Hø. Besætningen var 60 a 70 Kreaturer, 50 a 60 
Faar og 8 a 10 Heste. Landgilden udgjorde 2 Tdr. 
Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Tdr. Havre og 32 Rdlr., og 
Godset angives at være i god Stand med over
flødigt Mandskab. 1840 var Gaarden ogsaa aver
teret til Salg. Hovedgaardstaxten var da 14 Tdr.
2 Fdk. 3/4 Alb.; Mølleskylden som forhen 2 Skp. 
2 Alb. Bøndergodset udgjorde som ovenfor anført 
1 Td. 1 Fdk. P/4 Alb. Hartkorn. Gaardens Areal 
var 550 Tdr. Land, hvoraf 200 Ager og Resten Eng 
og Overdrev. Udsæden var 43 Tdr. Rug, 16 Tdr. 
Byg, 40 Tdr. hvid Havre, 6 Tdr. Ærter og 50 Tdr. 
Kartofler. Besætningen var 10 Heste, 50 Kreaturer 
og 100 Faar; alle Bygninger vare ny.

Efter at den nuværende Ejer i 1896 eller 97 
frasolgte et Stykke Hede paa 64 Tdr. Land, er 
Gaardens Areal af Ager og Eng nu 380 Tdr. Land 
med 14 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 3/4 Alb. Hartkorn, og 
Besætningen udgør omtr. 100 Fækreaturer og 5
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Spand Heste. Paa det sydøstlige Hjørne af Marken 
staar en lille Vindmølle, som er opført for 25 a 26 
Aar siden. For dem, der ere noget kendte med de 
lokale Forhold, kunde det maaske have nogen 
Interesse her at anføre den foran nævnte Lavhævd 
paa Eget af 1482, idet den gamle Skellinie, som 
Sandemændene ifølge denne udviste, endnu temme
lig nøje lader sig paavise i flere Lokaliteter. Doku
mentets gamle Retskrivning er her fraveget, men 
derimod er Stilen og Egennavnenes originale Skrive- 
maade bibeholdt.

»For alle Mænd dette Brev ser eller hører 
læse, kundgører vi Nielis scriffuer Landsthings- 
liører i Nørrejylland, Jens cristenssz, Kannik og 
Bisp Jens’ official, Jon Yifertssz, Mogens perssz, 
Henrik Valstrvp, Væbnere, Pouel Abilgordh Borg
mester, Lass rask og cristiern symenssz, med dette 
vort aabne Brev, Aar efter Guds Byrd 1480 sekundo, 
Løverdag næst efter St, Dionysii Dag paa Viborg 
Landsthing var skikket hæderlig Kvinde Hustru 
Bolde og havde indstævnet Lass vogenssz, og kærede, 
at han uforretter hende paa sit Jord og paa sit 
Gods, og ej Lass voghnssz mødte eller nogen som 
var i Rette med hende paa den Sag; da lod hun 
læse et godt Lavhævds Brev, saa at Mattis Orne 
indvorde med Lavhævd eygiet, som han da selv 
iboede i skierlum Sogn, 2 Gaarde i Trøgdrvp, som 
bygget ere, og et øde Gaards F̂ je ibidem, til de 
fornævnte 3 Gaardes Eje i Trøgdrvp, indvorde han 
al Trøgdrvp Mark og Skov til sin fri Endeel til 
fornævnte Gaarde, undtagen den Gaards Eje som 
Morten Nielsen iboede i Trøgdrvp, og al egindz 
Mark indvorde han fra haffsag, som ligger imellem 
Ringsholt og egiet, som Sandemænd gjorde Tov
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imellem, og saa den Vej ned, som løber fra haff- 
sigen og vesten omkring den østerste Gaard i Trøg
drvp, og saa ret nør over en Mose vesten ved for
nævnte Gaard, nør fra den samme Mose, og saa 
neder ad en Dal, som kaldes Mølledal, og saa den 
Dal ret neder i Aaen og den Aa til midtstrøme 
sønder op ad til Ringsholt Bæk, den Bæk Midt
strøme øster opad indtil Haffsiig igen, alt dette 
inden fornævnte Marskel som Sandemænd indsvore, 
det vorde lian til sin fri Endeel til Eiget, undtagen 
den Eng, som af Rette tilhører den Gaard, som 
Morthen Nielssz haver i Trøgdrvp — indvorde han 
en Eng liggende i Ringsholtz Mark sønden ved 
Bækken og vesten ved Ringsholt, som Mergret 
Baltz lejede andhers norden Gade, huilken Lav
hævd lovlig tilbuden var og fæst, og siden af Fogden 
og gode Mænd og ydermere, som dette Brev ud
viser. Item Sogne Vidne af Tolne Sogn, at den 
Jord, som kaldes litie biede i egens Mark haver 
været brugt til Egit i rolig Hævd i 50 Aar og mere 
ydermere, som det Brev udviser. Derpaa sagde vi 
saa for Rette: efter fornævnte Lavhævd og for
nævnte Bevisning da bør fornævnte Lavhævd ved 
Magt at blive, og mattis vornings Arvinger for
nævnte Jord og Gods at nyde bruge og beholde, 
som han haver lovlig og skiellig indvord med Lav
hævd, saa længe til fornævnte Lavhævd lovlig røggis 
med Biskop og bedste uvillige Bygdemænd efter 
Loven — in cuius Rei Testimonium etc.«

Da Sandemændene have gjort deres Tov, ere 
de gaaede øst paa fra »Haffsiig«, o: den nuværende 
Haversig nordøst for Ringsholt, og have begyndt 
at sætte Kursen imod Nord østen om Vestergaard 
i Trøgderup, saaledes at denne Gaards Ejendom,
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der endnu er tiendefri, da har ligget i Egets Mark; 
Resterne af det gamle Stendige ved Østsiden af 
Vestergaards og en Del af Egets Mark til lienimod 
den i Lavhævden nævnte Mose, som gamle Folk 
kalder Hammerskær, angiver sikkert Retningen af 
Sandemændenes Gang, og videre over Mosen og 
ned igennem Mølledalen nord for Eget, hvor Skellet 
mellem dette og Sludstrup endnu tindes. Aaen 
danner jo fremdeles Gaardens Skel imod Vest, men 
dette gør derimod Ringsholt Bæk ikke mere imod 
Sydvest. Uden for disse gamle Skel ligger den 
frasolgte Hede samt et ca. en Snes Tdr. Land stort 
Stykke Jord, som endnu benævnes »Jendelt«, o: 
Endelt, en særskilt Ejendomsjord J). PH Par Huse 
i Trøgderup ere tiendefri, og de have vel derfor 
ogsaa i sin Tid hørt under Hovedgaardstaxten. 
Gamle Folk kunne mindes nogle af de paa Gaar
dens Mark værende Afbyggersteders Forsvinden, 
nemlig Kyllinghuset, Fogdens Værksted, Parcellen 
og Teglhuset.

Ejerne.
Eget har i 2—300 Aar tilhørt den forlængst 

uddøde adelige Familie Orning, som har besiddet 
adskilligt Jordegods baade i Vendsyssel og i Norge, 
og som af sin Midte ogsaa har talt mange gode 
Sømænd. Slægtens Vaaben var to blaa Strømme 
i rødt Felt2).

]) D en n e  E n d e ls jo rd  og H eden  va re  f ra sk ilte  G aard en s  ø v rig e  
M ark  ved e t H us, k a ld e t K agløs, in d til for ea. 50 A ar s id en , 
da H uset, liv is E jen d o m  stø d te  im o d  den  fo rn æ v n te  M ose 
H a m m e rsk æ r , k ø b tes  og lagdes u n d e r  G aard en

2) L cx ik o n  o v e r ad e lig e  F am . i D anm ., N orge  og H ertugd- 
II Bd. II. I. H., Pag. 60

2
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Ejerlisten for Eget forsaavidt angaar Slægten 
Orning i den ny Udgave af Trap synes at svare 
nøje til Grønvolds Stamtavle i Rigsarkivet over 
denne Familie; af denne samt af Klevenfeldts Stam
tavle har Meddeleren for nogle Aar siden taget 
Afskrifter, og jeg bliver saaledes i Stand til at 
kunne gøre nogle mindre Tilføjelser saavel heraf 
som af enkelte andre Kilder til disses Ejeres Bio
grafi.

Mads Orne eller Mads Svendsen, g. m. Anne 
Roed, nævnes .1-748, og efter Lavhævden af 1482 
fremgaar det, at han var død inden sidstnævnte Aar; 
ifølge dette Dokument ejede han foruden Eget ogsaa 
Størsteparten af Trøgderup By. Deres Søn, Svend 
Madsen, g. m. Maren Sørensdatter Munk, skrives 
til Eget 1537 og var endnu Ejer 1553 x). Deres Søn 
Søren Svendsen, død før 1565, var g. m. Ellen 
Wilsdatter Galskyt, en Datter af Ml Thomesen til 
Hvidstedgaard og Else Juel. Efter hans Død blev 
det Eget tilhørende Gods i Skærum Sogn, der ud
gjordes af 1 Gaard, 6 Bol og 2 Huse, delt imellem 
fattige Slægtninge. Til Gaarden laa endvidere Gods 
i Tolne, Sindal og Hune Sogne. Fru Ellen Galskyt 
fik 1587 af Kronen 1 Bol i Tolne By og 2 Bol i 
Skaarup By for 1 Gaard i Brovst og 1 Gaard i 
Ølsø Sogn; desuden havde hun ogsaa Gods i Hørby, 
Gærum og Mosbjærg Sogne 2). Deres Søn Vil eller 
Vilhelm Orning, død 24. April 1602, g. m. Kirstine 
Jørgensdatter Høeg af Klarupgaard. Han er be
gravet i Skærum Kirke, hvorfra en forgyldt Metal
plade endnu opbevares i Nationalmuseet med hans

1) D. H. W u lff: V en d elb o  S tifts  H ist.
2) S am m e. K ro n e n s  S k ø d e r  I. B. 310.
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Gravskrift, der lyder saaledes: »Her Hviler Erlig 
Og Welbørdig Will Orning S. Sefren Orning Til 
leget Och Fru Elle Galskytz Dieris Søn. Hans 
Hvstrv W ar Fru Kirsten Høg Salige Jørgen Høgs 
Dater Til Klarvpgord Och Døde Hånd Paa Sin 
Gaard leget Aar 1602 Tend 25. April Oc Blef Be- 
grafven I Skierem Kiercke Ten 3 Ivni — Gvd Gifve 
Hanem Med Alle Tro Christene En Erefvld Oc 
Giedelig Opstandelse x). Deres Søn, Søren Orning, 
g. m. Sofie Orning, Datter af Jens Thommessen 
Orning til Ellinggaard og Edel Basse. Han kom 
1610 i Sorø Skole og var Kaptejn 1643; han skreves 
til Eget 1625 og levede endnu 1654, idet han i dette 
Aar sidste Gang nævnes som Fadder i Skærum 
Kirke. (Han havde besovet en Datter af Jens Hvass 
til Skjortholt; en Beskrivelse af hans Forhold i 
denne Anledning findes i »Fam. Hvass« V. 8—11). 
Sofie Orning, der anføres som Ejerinde af Gaarden 
i Matrk. 1662, døde før 29. Oktober 1673; den 
nævnte Dag blev der holdt Tale over hende i 
Gærurn Kirke, og den 31. s. M. blev hun nedsat 
i Skærum Kirke 2). Deres Søn, Vil Orning, g. :) m. 
Ide Baggesdatter Griis, Datter af Bagge Pallesen 
Griis til Slettegaard og Maren Henriksdatter Krag, 
2) m. Else Ovesdatter Lunov, Datter af Ove Lunov 
til Nystrup og Ghristence Dyre. Han skreves ogsaa 
til Ravnstrupgaard. 1680 afkøbte Vil Orning sin 
Broder Christoffer Orning dennes Halvpart af Eget 
og 1689 solgte han Gaarden for ca. 570 Rdlr. til 
Præsten Laurits Nielsen Dall i Vraa. 1692 solgte 
han en Gaard, som han beboede, i Trøgderup

]) P e rso n a lh . T id s sk r if t  II R. 4 B. 252.
2) D. Mag. V. R. I. B. 189. S k æ ru m  K irk e b o g  1654— 1700.

2*
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(Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 1 Alb.) til Laurids 
Madsen paa Skjortholt. Han døde den 6. Juli 1694, 
78 Aar gi. Hans Enke boede 1697 i et Hus i 
Trøgderup, hvilket hun i dette Aar solgte til Otte 
Arenfeldtx). — Efter hvad man kan skønne, er det 
gaaet ned ad Bakke for Vil Orning, der var den 
sidste af Slægten, som besad Eget. Ifølge Sognets 
Kirkebog havde han og Else Lunov et Barn i Kirke 
1675, som blev døbt Ghristence. 1690 døde deres 
Datter Sofie i Trøgderup, 14 Aar gi. Det fremgaar 
ogsaa af Kirkebogen, at Familiens Medlemmer paa 
Eget og i Trøgderup have plejet livlig Omgang med 
Befolkningen, idet de af denne ideligt ere bievne 
benyttede som Faddere. — Endnu kan det anføres, 
at en Del andre Personer af Slægten Orning enten 
have skrevet sig eller ere bievne skrevne til Eget, 
men disse have højst været Parthavere i, men ikke 
Ejere af Gaarden. Saaledes skriver Klevenfeldt 
Thomas Orning (Svendsen), Søn af Svend Madsen, 
og dennes Søn Otto Thomassen Orning til Eget. 
Svend Ottosen Orning og dennes Søn Morten Svend
sen Orning skrives ogsaa til Eget — Kancelliets 
Brevbøger, Biografisk Lexikon —. Ligeledes Thomas 
Orning (og Søren Orning), Søn af Jens Thomassen 
til Ellinggaard og Edel Basse — Jydske Samlinger 
IX. 313. Jørgen Orning til Skaarupgaard skrives 
flere Steder til Eget. Christoffer Orning, der, som 
ovenfor nævnt, ejede en Halvpart af B'get, skrives 
1662 og 1663 i Skærum Kirkebog »til Eget«. Han 
nævnes mange Gange i Kirkebogen i Aarene fra 
1655 til 1693, i hvilket Aar han døde den 26. Juli.

*) T ra p :  D a n m a rk . Skøde- og P a n lc b ø g e rn c  ved V ib o rg  L an d s
tin g . S k æ ru m  K irk eb o g .
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Grønvald anfører, at han 1681 ejede Trøgderup, o: 
en Haard der J).

Laurits Nielsen Dall transporterede 8. Sep
tember 1692 sit Skøde paa Eget til Præsten Magi
ster Jens Olufsen Wang i Flade. Da dennes Hustru, 
Anne Pedersdatter Hemmet, var afgaaet ved Døden, 
skødede lian og de øvrige Arvinger Gaarden samt 
Bøndergods baade i dette og andre Sogne til Mag. 
Christoffer Mumme, Sognepræst i Aasted ogSkærum, 
senere Biskop i Aalborg, der selv ejede en Søster
lod i dette Dødsbo, den 18. August 1716. Denne 
solgte Gaarden 11. Marts 1730 til »Monsieur« Pedr 
Ejlersen Blocli Stampe2). Idet Pantebog Nr. 43 
mangler, kan det ikke i selve Pantebøgerne ses, 
hvornaar P. E. B. Stampe har afhændet Gaarden 
til den næste Ejer Anders Christensen Brønnum 
til Hørbylund, men i thinglæste Dokumenter paa 
Viborg Landsting oplyses, at Salget er foregaaet 
30. April 1755.

Anders Christensen Brønnum, g. m. Anna 
Catrine Todherg (Søster til den meste Ejer), død 
1736, 36 Aar gi., var 1739 Forpagter paa Stenshede 
i Vokstrup Sogn og 1744 Ejer af Skjortholt i Aasted 
Sogn. Han solgte F'get til sin Svoger Jens Jensen 
Todherg 18. April 1758 og døde paa Hørbylund 26. 
Febr. 1774, 76 Aar gi. 3) (I Skøde- og Pantebøgerne 
ved Landstinget har der ved de fornævnte Salg af 
Gaarden ikke været anført nogen Købesum, men

l) Jvf. T ra p : D anm ., Eget.

-) P a n te  b ø g e rn e  i V iborg . D er findes B io g ra fie r  af d isse  fire  
s id s te  E je re  i W ib e rg s  P ræ s le b is to r ie . Jvf. L e n g n ie k s  
G enealog ier.

•’*) P ro v in sa rk iv e l.
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af og til ytrer Sælgeren, at han har »annammet 
fuldkommen Fvldist og nøjagtig Betaling e. 1.). Jens 
Jensen Todberg er maaske Søn af Jens Todberg 
til Dybvad og Knudseje (D. Atlas V.). Da han 1760 
udstedte en Obligation til Jakob Himmerig i Aal
borg, ses det, at Gaarden var bortforpagtet for en 
aarlig Afgift af 100 Rdlr. Han solgte Gaarden 1. 
Maj 1765 for 4100 Rdlr. til Johannes Andersen 
Gleerup, født 1745, død 1815, g. m. Kirstine Broer- 
holt, der døde 1795. Han var Søn af Anders Jør
gensen Gleerup til Lundergaard og Johanne Marie 
Hessel af Biersted x). Johannes Gleerup solgte 
Gaarden 28. April 1774 til Laurits Fggeriis for 
4050 Rdlr. Efter hans Begæring blev Gaarden med 
Godset solgt ved Auktion 28. Oktober 1783, ved 
hvilken Mathias Bering paa Hørbvlund blev højst- 
bydende med 3150 Rdlr., for hvilket Bud han blev 
Gaarden tilslaaet paa Betingelse af, at Købesummen 
skulde betales i Aalborg 4. Juni 1784. Skødet er 
udstedt af Herredsfogden i Horns Ycnnebjærg 
Herreder 12. Juni 1784. M. Bering, der vel var Søn 
af Hørbylunds Ejer Søren Bering, døde 26. Decem
ber 1817, 69 Aar gi., og hans Hustru Else Bredal 
døde før 11. Juli 1811, 66 Aar gi. 2). For Tids
rummet fra 1817 til 1823 har det ikke lykkedes i 
de gamle Panteregistre at udtinde, hvem der har 
ejet Gaarden; men en gammel troværdig Mand i 
Skærum har meddelt, at Gaarden paa denne Tid 
ejedes af Fjeren af Skaarup Mølle i Tolne Sogn 
og af Fjeren af Hovbæk i Skærum Sogn.

Ved Købekontrakt af 11. November 1823 solgte

L en g n ick . J e lsm a rk  og B iers ted  K irk eb ø g er. 
2) P a n le b ø g e rn c  i V iborg . K irk eb o g en .
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en Madam C. J. Kristensen, maaske Enke efter én 
af de nysnævnte Ejere, Eget Hovedgaard og Gods, 
hvis Størrelse er angivet ovenfor, samt Kirketienden 
af nogle Steder i Sognet, ialt 6 Tdr. 1 Skp. 1 Edk. 
2x/2 Alb., til Justitsraad Arent Kassel Rasmussen 
paa Bjørnkær, den bekendte vendsysselske Herre- 
gaardsslagterJ), for 2700 Rdlr. Gaarden var da 
bortforpagtet, Mathias Bering havde begyndt at 
afhænde Bøndergodset, og dette Salg fortsatte natur
ligvis ogsaa denne Ejer2). Ved Skøde udstedt af 
Horns Herreds Auktionsret ^en 18. December 1831 
overdrages Eget til Kammerjunker, Amtsforvalter 
Brinck Seidelin i Hjørring »med alle de Rettigheder, 
Herligheder og Byrder, hvormed Justitsraad Ras
mussen sidst havde den i Besiddelse«, for 1441 
Rdlr. (Der er Forhold, som tyde paa, at Justits
raad Rasmussen, denne vendsysselske Stormatador, 
som Følge af de vanskelige Pengeforhold, der her
skede i disse Tider, har maattet bide i Græsset 
ligesom saa mange andre Herremænd). Det frem- 
gaar af Skødet, at Auktionen afholdtes 16. Septem
ber 1830 efter Rekvisition af Horns Herreds Over
formynderi, som havde en Pantefordring i Gaarden, 
der da tilsloges Enkefru Provstinde Fibiger for 
1100 Rdlr., som siden ved Transport overdrog sin 
Ret til Seidelin. Han solgte Gaarden med nogle 
mindre Parceller bl. a. af St, Albæk den 10. Maj 
1838 til Proprietær Frederik Ferdinand Meilby for 
8000 Rdlr. Denne solgte atter Gaarden 10. December 
1843 til Proprietær Peder Andreas Kvistgaard for

3) So m in  B esk r. af H ø rm e sted  og L en d u m  S o g n e  S. 13.
2) D isse  og O p ly sn in g e rn e  om  de fø lgende  E je re  s ta m m e  fo r

n e m m e lig  fra P a n tc b ø g e rn c  ved H o rn s  H erred .
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19000 Rdlr. Ved Skøde af 23. Maj 1871 overdrog 
Københavns Skiftekommission, som behandlede 
Kvistgaards Fallitbo, Gaarden til Forpagter Johan 
Charles Hasselbaelch af Vestergaard i Helium Sogn 
for 56,000 Rdlr. Den 20. August 1882 solgte han 
Gaarden til Fabrikant Wilhelm Reichert i Stok
holm for 200,000 Kr. Han solgte Gaarden 19. Februar 
1883 til »Patron« H. Lensehau for 175,000 Kr. Efter 
Rekvisition af Godsejer Barfred Pedersen af Raade- 
gaard blev Gaarden ved Tvangsauktion overdraget 
til ham som ufyldestgjort Panthaver 9. Marts 1886 
for 61,000 Kr., og ved Transport fra Pedersen af 
30. Maj 1890 fik den nuværende Fjer Hans Chri
stian Poulsen Gaarden for 62,000 Kr.

Sludstrup.
Sludstrup er den største Gaard i Sognet næst 

efter Eget, Bygningerne, der tildels ere ny, ere 
opførte af Grundmur og tækkede med Straa, men 
frembyde ellers ikke noget af Interesse. Arealet til 
Gaarden udgør 535 Tdr. Ld. Ager og Phig med ea. 
11 Tdr. Hartkorn. Besætningen er 100 Fækreaturer 
og 10 Heste. — Endelsen i Stedsnavnet Sludstrup, 
der nævnes 1515 som Slugstrup x), minder om det 
gamle Bynavn Torp, og det synes ogsaa at fremgåa 
af det efterfølgende, at her oprindelig har været 
flere Beboere. 1658 indsendte Niels Harboe, som 
da havde Skaarupgaard i Forpagtning, Jordebog 
over Skaarupgaard og Gods, og ved denne Lejlig
hed anføres, at han og Vil Orning ejede hver sin 
Gaard i Sludstrup. 1661 indsendte han Jordebog

n) L an g e b cc lis  D ipi.
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over sit Gods i Vendsyssel, hvilket ialt udgjorde 
63y2 Td. Hartkorn; lian oplyser da, at han selv 
boede paa Sludstrup, der tilforn var 2 Bønder- 
gaarde, som skyldte 12 Tdr. Byg, 2 Foler, 2 Skov
svin, 2 Gæs, 4 Høns, 12 Tdr. Gæsterihavre. I 
Matrk. af 1662 hedder det, at Sludstrup Hoved
gaard ejes af Welh. Niels Harboe. Udsæden var 
10 Tdr. Bug, 6 Tdr. Byg, 20 Tdr. Havre, og der 
avledes 20 Læs Hø. Paa Gaarden fandtes kun 
Bondehuse. — Naar Sludstrup 1662 benævnes 
Hovedgaard, betyder dette antagelig kun, at Kjeren 
har boet her, og at den har været større end nogen 
af de andre Gaarde, han ejede paa Egnen; thi Fri
hederne, han havde erhvervet for Gaarden, have 
sandsynligvis ikke været mange.

Niels Enevoldsen Harboe, Søn af Enevold 
Harboe til Østergaard i Hvam og Anne Krag Niels- 
datter, var g. m. Kirstin Ørning, en Datter af Jør
gen Orning til Skaarupgaard. I)a i Aarene 1661—63 
han købte Søgaard paa Holmsland, hvor han døde 
1675, solgte han samtidig sit Gods i Vendsyssel; 
hans Hustru døde 1718 J). Efter at Niels Harboe 
havde solgt Gaarden, har det vist ogsaa strax 
været forbi med Herregaardstitelen, thi 1683 var 
Sludstrup atter to Gaarde og laa til Hørbylund. 
I 1696, da den, ifølge Traps Beskrivelse, af Rit
mester Oluf Krabbe blev solgt til Otte Arenfeldt til 
Lerbæk, var Gaarden vel ogsaa to Ejendomme, 
ialtfald var der da to Beboere. Gennem hele det 
18. Aarhundrede synes den ogsaa at have været 
to Gaarde og vistnok fremdeles indtil 1857, da den 
nuværende Ejers Fader samlede dem i én Ejendom.

T) D o k u m e n te r  i K ig sa rk iv e l. P e rso n a lli. T id s sk r . 1887.



26

Trøgderup By.
Sidste Stavelse i dette Stedsnavn er det samme 

som i Sludstrup, og første Del i dem begge er vel 
et Personnavn y, i dette Tilfælde det gammeldanske 
Trvggi. Byen nævnes, saa vidt vides, første Gang 
i den ovenfor anførte Lavhævd 1482. I 1662 bestod 
Byen af 2 hele, 4 halve Bol og 7 Gadehuse; Ud
sæden til det største Bol var 2y2 Td. Rug, iy 2 Td. 
Byg og 6 Tdr. Havre, og Hartkornet var ca. 6 Tdr. 
De 5 af Gadehusene ydede ingen Slags Landgilde, 
men gjorde Ugedage (til Eget). I 1683 var der 3 
hele, 2 halve Bol, y3 Gaard og nogle Gadehuse, 
hvis Antal ikke tydelig kunde ses af Markbogen; 
Beboerne vare Tjenere enten til Eget, Høgholt, 
Lengsholm eller Christoffer Orning. Ved Begyndel
sen af det 18. Aarhundrede fandtes i Byen ifølge 
den fornævnte Skatteprotokol 7 Steder hver med 
over 1 Td. og 6 hvoraf ikke noget enkelt havde 1 
Td. Hartkorn. Trøgderup er nu 4 Gaarde, hvoraf 
Trøgderupgaard er den største med ea. 3J/2 Td. 
Hartkorn, og 22 Huse. Størstedelen af Byen er nu 
udflyttet, saa at man næppe kan afgøre, hvor den 
oprindelig har ligget; dog er det sandsynligt, at 
Huset Gaden i sit Navn har bevaret Mindet om 
en af den gamle Bys Enemærker.

Det nuværende Blaahus i Trøgderup kaldtes 
forhen for Jomfruhuset, et Navn det sikkert har 
faaet derved, at det i Slutningen af det 17. Aar
hundrede var beboet af nogle af Slægten Lunovs 
kvindelige Medlemmer. Det er saaledes forhen an
ført, at Vil Ornings Enke Else Lunov beboede et 
Hus i Byen, som hun 1697 solgte til Otte Arenfeldt,

’) H is to r isk  Tidsski*. VI B. V. 361.
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og usandsynligt er det ikke, at Jomfruerne Elsebeth 
og Margrethe Lunov — maaske hendes Søstre —, 
der flere Gange nævnes i Kirkebogen som Faddere 
i Aarene 1675 til 1699, ogsaa baade før og samtidig 
med Else Lunov have boet i dette Hus.

Øster Skærum By*
I denne By er Kirken og den gamle Skole 

samt 3 Gaarde, hvoraf den ene er Annexpræste- 
gaard til Præstekaldet i Aasted. Lidt i Sydvest 
herfor paa Byens Mark findes en Vindmølle og et 
Hus. 1662 udgjordes Byen af Annexpræstegaarden, 
et Bol, som hørte til Stensbæk og en Gaard, som 
hørte til Boller; desuden regnedes ogsaa til Byen 
Gaardene Albæk og Ørnhøj, der da benævntes 
Gadehusene, uagtet de hver havde 2 Td. Hartkorn 
og hørte henholdsvis til Lengsholm og Høgholt. 
Af de gamle Præsteindi>eretninger ses, at der af 
Annexpræstegaarden 1553 svaredes til Præsten i 
Aasted 4 Tdr. Byg, 4 Tdr. Havre, et Skovsvin og 
24 Skiil. Gæsteri, hvortil senere føjes en Gaas og 
2 Høns, da Gæsteriydelsen synes at være falden 
bort, og denne Landgilde svares uforandret 1690 
og maaske senere.

I Præstens Indberetning i det sidstnævnte 
Aar beklagede han sig ikke alene over, at Fæsteren 
i Annexgaarden var saa forarmet, at han i en 
længere Aarrække ikke havde kunnet svare sin 
Afgift, men han jamrede ogsaa over det store 
økonomiske Tryk, Befolkningen i sin Helhed led 
under i Pastoratet, og som ramte ham haardt ved 
det betydelige Tal), han derved led paa sine Embeds
indtægter. Disse sørgelige Forhold strakte sig langt
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videre end til denne Egn og vare dels en umiddel
bar Følge af flere Misvæxtaar og dels de mere 
indirekte Følger af de tunge Skatter, Landbruget 
maatte bære efter dette Aarhundredes gentagne 
uheldige Krige x). 1683 hørte Byens 3 Beboere til 
Stensbæk, Høgholt og Præsten i Aasted; de havde 
lidt Fiskeri i Skærum Aa af Ørred og Aal.

Vester Skærum By.
Denne By, som har været den største i Sognet, 

er ligesom Trøgderup udflyttet, hvilket, saa vidt 
vides, har fundet Sted i Begyndelsen af forrige 
Aarhundrede, og de udflyttede Gaarde og Huse 
have tildels ligesom i denne antaget særegne Navne. 
Paa Byens gamle Plads, som endnu af Befolk
ningen benævnes V. Skærum, ligger 6 Huse, blandt 
hvilke tindes Sognets Fattighus, Købmandsforret
ning og en Smed. Paa Byens oprindelige Jord- 
tilliggende tindes nu 8 Gaarde og 20 Huse.

1662 fandtes i Byen 7 hele Bol, 2 Gaarde, 3 
Gadehuse til Høgholt og 1 til Gærumgaard. Bolene 
der havde fra x/2 til 4x/2 Td. Hartkorn, vare Tjenere 
til Høgholt og Stensbæk, den største Gaard med 
over 7 Tdr. Hartkorn, hørte til Børglum Kloster 
og den mindste med over 4 Tdr. Hartkorn hørte 
til Skaarupgaard. 1683 udgjordes Byen af 4 hele 
og et halvt Bol, en hel og to halve Gaarde samt 
5 Gadehuse; de fleste af Beboerne vare Tjenere til 
Høgholt og Stensbæk og 1 Gaard og 1 Hus til
hørte Kronen. Byens Marker vare inddelte i 31 
Fald, og disse havde forskellige Benævnelser som

*) n .  H. W ulff: S la t. B idr. lil V endelbo  og A alborg  S tifts H isi.
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Skierdalsagre, Brønshøjs Fald, Tue Bachis Agre, 
Harre Meedens Fald o. s. v. Efter Skatteprotokollen 
havde 8 Beboere over en Td. Hartkorn, men ingen 
over 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 1 Alb., og 6 Beboere 
havde under 1 Td. Hartkorn. 1 Gaard hørte til 
Lerbæk, 1 var Kronens, og Resten var til Høgholt, 
Af det nysiunvnte Krongods var Gaarden udlagt 
som Ryttergods og Huset benævntes »Degnebolig« 
eller »Degnehuset«; dette Degnebol var et Slags 
Appendix til Degnens Løn i Aasted, saa han lige
som Præsterne af Annexgaarden heraf oppebar 
visse aarlige Indtægter.

I de fornævnte Præsteindberetninger nævnes 
dette Degnebol 1553, og 1571 ses det, at Degnen i 
Aasted heraf oppebar i Landgilde 1/2 Løb Smør (1 
Løb Smør =  3 Pund) og af selve Sognet (Skærum) 
4 Tdr. Byg, 2 Lam, 7 Gæs og 42 Brød. 1690 var 
Degnens Indtægter af samme Bol 3 Mk.; hans 
Degnetrave af Skærum Sogn 3 Tdr. Byg og hans 
Smaaredsel, der nu var ansat i Penge, betaltes 
med 3y2 Mk. I Degnens Indberetning for sidst
nævnte Aar beklagede han sig i samme Tone som 
Præsten over den store Forarmelse og de øde 
Steder i Sognene, hvorved han havde lidt betyde
ligt Afbræk i sine Indtægter1).

Gaarden Dybro, hvis gode og tildels ny Byg
ninger ere opførte af den nuværende Ejer, ligger 
smukt og lunt i den oven for omtalte Plantage. 
Da Gaarden ligger i en Lavning, i hvilken der 
ikke langt fra Gaardspladsen endnu findes Engbund,

J) D. H. W ulff: P ræ s tc in d h e rc tn in g c rn e .



30

kan Navnet maaske udledes af det oldn. Dy (Dynd) 
og Bro, altsaa Broen eller Brolægningen over 
Dyndet. 1662 var Dybro en Gaard til Høgholt og 
skyldte 6 Tdr. Byg, 1 Svin, 1 Gaas, 2 Høns, 6 
Hestegæsteri og 9 Mk. dansk. Udsæden var 6 Tdr. 
Rug, 4 Tdr. Byg, 10 Tdr. Havre, og der avledes 
20 Læs Hø. Hartkornet var ca. 8y2 Td. og Skov
skylden 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. 1683 udgjordes Be
sætningen af 6 Fækreaturer; Antallet af Heste an
gives ikke. Ved Begyndelsen af 18. Aarhundrede 
var Skovskylden gaaet ned til 2 Fdk. — Paa denne 
Ejendom, der er meget veldreven, holdes nu en 
Besætning af 65 Køer og 8 Heste, og Hartkornet 
er 6 Tdr. 2 Skpr.

Skudsig er en Gaard, men var 1662 2 Gade
huse og 1683 2 hele og y4 Bol til Eget og Skaarup- 
gaard. Gaarden har gode Bygninger og Husmølle ]) 
paa Laden. Jorderne ere nogle af de bedste i 
Sognet, og Besætningen bestaar af 35 Køer og 
6 Heste. Navnet skreves 1662 »Sckoe Sig«, vel 
sagtens af en Sig i Marken.

Vognsbæk 2). der nu er 2 Gaarde, var 1662 
1 Gaard, Tjener til Niels Harboe. 1683 var Vogns
bæk 2 halve Gaarde, der tilhørte en Normand.

S a a d a n n c  fin d es ogsaa paa V o g n sb æ k  og S k æ ru m lic d e ; i 
N a b o so g n e n e  fin d es ik k e  m an g e  af d isse  M øller, og del 
k u n d e  a n tag es , a t  de m ere  m o d e rn e  V in d m o to re r v ille  
b liv e  fo re tru k n e  paa de s tø r re  G aarde.

2) N av n e t s ta m m e r  a n ta g e lig  fra den  lille  B æ k, som  lø b er 
m ed  V ests id en  af G aard en s E jen d o m , og som  m aask e  fo r
h e n  e r  b lev en  k a ld e t O d insluvk . — Jfr. O. N ie ls e n : B lan 
d in g e r  S. 259.
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Skærumhede, en Gaard, nævnes ikke 1662, 
med mindre det er denne, der i Matrikulen be
tegnes som »Trende Bol til Skaarupgaard«. 1683 
var den en halv Gaard til Stensbæk, og efter Skatte- 
protokollen hørte den til Høgholt og havde 4 Tdr. 
7 Skp. 2 Fdk. Hartkorn. Til Gaarden, der ejes af 
Folketingsmand Hans Madsen, af hvem den er 
bleven betydelig forbedret i flere Henseender, hører 
et Areal af 144 Tdr. Land Ager, Eng, Plantning 
lidt Hede, hvorpaa holdes en Besætning af 40 
Kreaturer og 2 å 3 Spand Heste. Hartkornet er 
endnu omtr. som foran anført.

Stokholm er en Gaard, men var 1662 og 1683 
henholdsvis et Hus og y4 Bol til Lengsholm. Det 
forsvundne Sted Bomborg, der 1662 og 1683 an
føres som et Bøl til Høgholt er, saa vidt vides, 
sammenlagt med denne Gaard.

Røllen, der er en Gaard, var 1662 og 1683 et 
Gadehus til Høgholt.

Hungerholt, der 1662 betegnes som et Hus 
og 1683 som et halvt Bol til Børglum Kloster, er 
nu en Gaard.

Spendelund, der 1662 var et Gadehus til Skaa
rupgaard, er endnu et Hus, omend Besætningen 
er større end sædvanligt til almindelige Hussteder. 
Navnet, der som foran omtalt minder om Skov, 
kommer maaske af det oldn. spenna, omspænde, 
omspændt.

Vadet er en Gaard, som 1683 hørte under Eget.
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Studsbjærg, i det nordøstlige Hjørne af Sognet, 
er en Gaard, som 1662 og 1683 var et halvt Bol 
og hørte i det første Aar til Aagaard og i det sidste 
til Ellinggaard.

Svirkær er en Gaard og var 1662 et halvt Bol, 
der ikke havde noget Herskab. Efter Skatteproto
kollen, altsaa ved Begyndelsen af det 18. Aar
hundrede, betegnes den ogsaa som Selvejergaard, 
af hvilke der paa denne Tid ikke fandtes ret mange 
i Vendsyssel; men det havde vel forøvrigt heller 
ikke stort at sige, enten en Mand var Fæster eller 
Selvejer, thi Byrderne vare omtrent ens for dem 
begge.

Forøgelsen i Beboelsernes Antal i Sognet sker 
hovedsagentlig ved Udstykning af de til Gaardene 
hørende Udmarkslodder af dyrket eller udyrket 
Hede og Kær; man faar en Forestilling om Om
fanget af denne Udskiftning, naar man erindrer, at 
der i Løbet af den sidste Menneskealder paa 
Skærumgaards Mark i V. Skærum er fremstaaet 
8 Hussteder, paa Sludstrup 6 og paa Studsbjærg 
4, og paa flere andre Gaardes Ejendom findes et, 
stundom flere Huse, dels med og dels uden Jord.

1553 fandtes i Sognet 12 Gaarde og 9 Bol J). 
Ved Begyndelsen af det 18. Aarhundrede var der 
i Sognet 37 Steder med over og 21 med under 
1 Td. Hartkorn. Nu findes der 30 Gaarde og 70 
Huse i Sognet.

Angaaende Størrelsen af det besaaede Areal 
m. v., Kreaturholdet og Folketallet ved de forskel
lige Tællinger kan efterses Traps Beskrivelse.

J) Praislcindborctniiigerno.
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Erhvervet er det samme i dette som i Nabo
sognene Hørmested og Lendum, hvorfor der kan 
henvises til hvad herom er anført i min Beskrivelse 
af disse Sogne. Med Hensyn til Befolkningens 
Sæder og Skikke adskille Skærumboerne sig heller 
næppe synderligt fra Beboerne i de nævnte Sogne, 
især naar man ikke tillægger dem samme Trang 
til selskabelige Sammenkomster, som synes at have 
præget det ene af hine Sognes Beboere i nogen 
fremtrædende Grad i de sidste omtr. 40 Aar.

Kirken og Skolerne.
Hr. Arkitekt F. Uldall, Ridder af Dbrg., Ran

ders, har velvilligst meddelt mig efterfølgende Be
skrivelse af Skærum Kirke, der stammer fra hans 
Undersøgelse heraf i 1887:

»Skærum Kirke ved Frederikshavn, der var 
viet til St, Jørgen, har oprindeligt Skib og Chor 
byggede i romansk Stil, udvendig af hugne Granit- 
kvadre, indvendig af raa Granit, hvilende paa 
Sokkel med meget stejl Skraakant, Af senere Til
bygninger findes kun et i 1884 paa Sydsiden (efter 
Teg. af F. Uldall) af almindelige røde Mursten op
ført Vaabenhus, der er i Rundbuestil. Den gamle, 
nordre Portal, der er tilmuret, er en firkantet Dør- 
aabning omgivet af glathugne Granitkvadre og for
oven sluttet af en aflang — firkantet Dæksten. 
Soklen er afbrudt for Fortalet.. Den søndre Portal, 
som endnu benyttes, og foran hvilken Vaabenhuset 
er bygget, er ganske tilsvarende. Intet af Kirkens 
oprindelige Vinduer er bevaret. Paa Skibets Nords, 
findes 2 rundbuede Vinduer med blyindfattede 
Ruder samt paa denne Side af Choret 1; de om-

3
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gives alle udv. af Murstensfalse. Sydsidens Vinduer 
ere betydelig større og indsatte i Nutiden af Støbe- 
jern. De ere rundbuede og ligeledes omgivne af 
Murstensfalse. Chorgavlens Kvadre have været om
satte i 1790, hvilket Aarstal staar i Smedejern paa 
denne Gavl. Ved den nævnte Lejlighed ere alle 
udv. Spor af det herværende oprindelige Vindue 
gaaede tabt, medens der endnu sees Spor af samme 
indv. Skibets vestre Gavl har ogsaa været om
bygget. Dennes øverste Spids er af Mursten og 
Gavlen hvidtet. Skibets indv. Længde er 22 Al. 20“, 
Bredde 10 Al. 20“, Chorets Længde 10 Al. 16“ og 
Bredde 8 Al. 13“. Skib og Chor have Bjælkeloft, 
der er forskalet med Bræder og oliemalet. Chor- 
buen er rundbuet og af huggen Granit (hvidtet). 
Den spænder en Del videre end LysningsYnaalet 
mellem Pillerne. Hele Kirken har Tegltag. Den 
maa antages opført i 1. Halvdel af det 13. Aarh.

Altermaleriet forestiller Jesu Fødsel. Prædike
stolen er i Barokstil. Granitdøbefontens Kumme 
er væsentlig glathuggen, medens Fodstykket har 
en højst ejendommelig Form, og navnlig den Maade, 
hvorpaa den Rille, gennem hvilken Vandet skulde 
løbe ud, er ordnet, meget sjelden. I Skibets vestre 
Ende er et Pulpitur i Renaissancestil med en Del 
Snitværk og paa dets nordre Mur et Krucifix. Her 
henstaar en gammel katholsk Altertavle med en 
stor Mængde udskaarne Figurer. Paa Klokken, 
som hænger i en Stabel paa Kirkegaarden og er 
meget lille, staar: »Bekost af I. M. Rosborg og 
Z. I. K. Anthonisdater til Knivholdt 1800««.

Siden 1887 er Pulpituret nedtaget, og den 
gamle katolske Altertavle er ført til Museet i Aal
borg; der er endvidere opført to Murforskalninger
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paa indvendig Side af begge Gavlene, en Alter- 
skranke af Træ, hvis Ender støde mod Korgavlen, 
og der er indsat ny Stolestader.

I antikvariske Annaler III Bind findes nogle 
Optegnelser om Aasted og Skærum Sogne fra 1808 
af Provst Røst i Aasted, hvori bl. a. ogsaa Skærum 
Kirke og den gamle Altertavle omtales. Om denne 
sidste anføres, at »den er i Form af et Skab med 
tvende Dørre oplukkede til begge Sider. I dens 
midterste Deel eller i det egentlige Skab er anbragt 
Skikkelsen af en kronet Olding med et Rigsæble i 
den venstre Haand og Salvator Mundi ved lians 
højre Side. Paa den ene Side af dette Billede staar 
Kierlighed med sine Attributer, og paa den anden 
St. Jørgen trædende paa Lindormen . . .« I Albert 
Thuras Beskrivelse af Kirker i Aalborg StiftT) og 
i Klevenfeldts Afskrifter, Orning 2), beskrives ogsaa 
denne Altertavle; paa det første Sted anføres, at 
St. Jørgen staar med aabent Hoved i fuld Harnisk, 
med et draget Sværd i den højre Haand over 
Hovedet og i den venstre Haand et langt Kors og 
Dragens Hoved imellem sine Fødder. — Forresten 
har denne Altertavle vistnok haft megen Lighed 
med den gamle Altertavle i Raabjærg Kirke 3). Paa 
de anførte Steder beskrives en gammel Relikvi, 
der har henstaaet i det gamle Alter, som synes at 
have været opsat af Kampesten. Albert Thuras 
Omtale heraf lyder saaledes: »Midt i Alteret, som 
er opført af groft udhugne Kampesten, i et lille 
Stenhul af en aflang 4 Kant, er Levninger af 2

1) D et kgl. B ib lio tek .
2) R ig sa rk iv e t.
a) Se Jy d sk e  S am l. III. 101.

3*
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smaa Ben i en lille Blykiste; ligeledes i en aflang 
Firkant ikke loddet sammen, men i Hjørnerne 
bøjed og lagt over hinanden, Laaget og Nederdelen 
er af ens Skikkelse, dog saa at den ene Del kan 
sættes inden i den anden. Der oven over ligger 
jævnt med Alteret i et større aflang firkantet Hul, 
en lille glat dertil net passelig Kiste y4 Alen lang 
og omtrent halvt saa bred, Benene efter gammel 
Tradition skal være Relikvier af St. Jørgen«. Provst 
Røst meddeler herom, at der i den lille Blykiste 
ogsaa fandtes en lille Træsplint og nogle Silke
klude, der ifølge Klevenfeldt skulde være af gult 
Silketøj.

Paa Prædikestolen tindes følgende Indskrift 
med ophøjede Bogstaver:

Kommer Til Meg. Al. Som. Arbed. Oc. Jeg. 
Skal. Veder. Qvege. Gud. Elsket. Sa. Verden. At. 
Hånd. Haever. Gievet. Sin. En. Borne. Søn. Pa. 
Det, At. Ho. Som. Tror. Pa. Ha' o. Sal. Ike: F: 
F: M: 1585.

Her neden under staar:
Dene Er Min. Søn. Hanom. Sal. I. Høre. Se. 

Denne. Er. Gvdz. Lam. Som. Bort. Tager. Vedens. 
Sønder. Jeg. Kom. Ike. At. Kalle. Retferdige. Men. 
Sønder. Til. Bod.

Til denne sidste Inskription svarer antagelig 
et malet Billede, som forestiller Jesu Daab, samt 
et andet Billede, der vistnok forestiller, at Fristeren 
forlader Jesus.

I Kirken tindes en Begravelse under Koret 
for Egets gamle Ejere, om hvilke ellers de eneste 
synlige Minder nu, efter at den foran nævnte Minde
tavle over Vil Orning er bortført, ere et Par malede 
Vaabener paa Levninger af gamle Stolestader, samt
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maaske den Ligsten paa Kirkegaarden — der er 
vistnok flere —, der nævnes i den ny Udgave af 
Trap: Danmark. — Paa Alteræsken af Sølv staar, 
at den er foræret til Kirken af Knivholt Ejere Ellen 
Marie Leth og P. Leth. Beboerne købte Kirken 
med Tilbehør og Anpart af Korn- og Kvægtiende 
af Godsejer Jens Madsen Rosborg til Knivholt 12. 
Juni 1810 for 3,400 Rdlr. Matrikuleret Hartkorn 
12 Tdr. Det tiendeydende Hartkorn er 80 Tdr. 3 
Skp. 2 Fdk. 2y2 Alb. Kirketiendens Størrelse kendes 
ikke. Præstetienden udgør: 14 Tdr. Rug, 31 Tdr. 
Byg, 19 Tdr. Havre. Mikkelstiende: Smaarente ca. 
20 Skp. Byg; Kvægtiende ca. 6 Skp. Byg, Vederlag 
for Mælk ca. 9 Skp. Byg. (Disse Ydelser ere Veder
lag for den gamle Smaaredsel). Kongetienden, der 
siden 1555 oppebæres af Præsten i Aasted, er af 
samme Størrelse som Præstetienden; Konge Kvæg
tienden er af samme Størrelse som Præstens Kvæg
tiende.

1553 var Præstetienden af Skærum Sogn y2 
Td. 2 Skp. (1 Td. =  12 Skp.) Rug, 5 Tdr. Byg og 
2 Tdr. Havre. Kvægtiende 3 Lam, 1 Kid, 1 Kalv 
2 Grise. Tiendepenge P/2 Skili. og Offer 12 Skili. 
1571: 12 Tdr. Rug, 12 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre. 
Kvægtiende 7 Lam og 1 Kid. Offer 6 Mk. 1625: 
(I Indberetningen for dette Aar opgiver Præsten 
»kirclie Oliende« istedetfor Præstetiende). 1690: 7 
Tdr. 6 Skp. Rug, 4 Tdr. 6 Skp. Byg og 8 Tdr. 6 
Skp. Havre. Kvægtiende 4—5 Lam og 3—4 Mk. J)

I Begyndelsen af forrige Aarhundrede boede 
Sognets eneste Lærer, der tillige var Kirkesanger,

P n e s  I ei 11 ti b c re h  i i i ig e n  i c.
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i det gamle Degnebol i V. Skærum; senere blev 
der bygget en ny Skole i 0. Skærum. Denne var 
den eneste Skole i Sognet indtil Aar 1900, da det 
i Henhold til den ny Skolelov af flere Grunde blev 
nødvendigt at foretage en Forandring i de gamle 
Forhold; man byggede da en ny Skole lidt i 0.
N. 0. for Trøgderup By for en Enelærer, som fik 
en Begyndelsesløn af 700 Kr. Den gamle Skole i
O. Skærum blev samtidig nedlagt, og en ny Dob
beltskole opførtes paa Dybro Mark for en Lærer, 
der tillige er Kirkesanger, og en Lærerinde. Be
gyndelseslønnen for den første er 700 og for den 
sidste 500 Kr. Til alle Embederne er der desuden 
anordningsmæssig Bolig, Brændsel og Have.

Alle Sognets Biveje have en samlet Længde 
af 21,211 Fv., og heraf er omtr. 11,566 Fv. grund
forbedret.

Fra Fortiden.
I Provst Røsts’ fornævnte Indberetning 1808 

til den kgl. Komm. i København for Oldsagers Op
bevaring gives nogle Oplysninger om »Kiempehøie« 
og »Thinghøie« i Aasted og Skærum Sogne, hvoraf 
det fremgaar, at flere af Gravhøjene paa denne Tid 
vare bievne aabnede af Befolkningen, der havde 
ventet at finde en eller anden Skat. I de aabnede 
Høje havde man dog kun fundet Lerkrukker, Urner, 
6—10 i Tallet, fyldte med Aske og Benstumper, 
hensatte i Gravkamre »3 a 4 Alen i Firkant og 
omtrent 2 Alen dybt«. Undertiden havde der været 
flere Kamre omtr. 1 Alen i Kvadrat i samme Høj, 
hvori der almindeligvis kun fandtes 1 Potte. Det
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er nok sandsynligt, at Egnen har haft en ret talrig 
Befolkning i Oldtiden, thi Skovens Vildtbestand og 
Aaens større Fiskerigdom har vel nok været til
strækkelige Næringskilder til at yde et tarveligt 
Udkomme. — Der er forsvundet mange Gravhøje 
i Sognet siden Provst Røsts Tid; den Kultur, der 
har forvandlet Heden til Agermark, har ikke kendt 
nogen Skan nsel mod disse gamle Minder, og den 
fornævnte af blind Uvidenhed avlede Nysgerrighed 
har af og til lige ned til vore Dage drevet Befolk
ningen til at ødelægge Begravelserne, saa det snarest 
maa forundre, at der endnu tindes urørte Høje til
bage. Af saadanne findes der nemlig paa Dybro 
Mark 4 tæt ved hverandre, der nu ere fredede af 
Staten. I Trøgderup er 3, hvoraf de 2 synes at 
være tildels ubeskadigede; paa Trøgderupgaards 
Mark ere 2 forsvundne i Løbet af de sidste 50 Aar. 
I Egets Ejendom er Spor af 6 Høje, der maaske 
alle have været eftersete, og hvoraf de 2, som ligge 
tæt sammen, kaldes Tvillinghøjene. Paa Annex- 
gaardens Mark er 2 beskadigede, paa Vognsbæk 
Mark Spor af 3 og i Hans Madsens Plantage 1 
beskadiget Gravhøj, Stodderhøj kaldet.

Hellig Kilde ved Studsbjærg er et af de inter
essanteste Fortidsminder i Sognet, ikke fordi at 
der knytter sig nogen Ejendommelighed til denne 
fremfor andre lignende Kilder, men fordi Fæno
menet i sin Almindelighed viser os en karakteristisk 
Side af Fortidens, og man maa desværre sige, 
ogsaa af den senere Tids mysteriøse Overtro i vort 
Folks Aandsliv. Kilden findes i Gaarden 0. Haidens 
Ejendom i Nordsiden af en høj Bakke, Studsbjærg, 
omtr. 600 Alen vest for Gaarden af samme Navn.
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Omkring Kildens Udspring, som findes omtr. 65 
Fod over Dalens Bund, er gravet et ovalt Hul med 
Diametre 5 og 7 Fod. Hullet, der ligesom Bakkens 
øvrige Skraaninger er omkranset af Vidie- og Røl- 
buske, fik forhen en aarlig Oprensning, før det 
skulde benyttes St. Hans Aften. Vandet er klart 
som i enhver anden Kilde, men har ingen sær
egen Smag. Oprindelsen til Benyttelsen af Kilden 
fortælles i det gamle Sagn om en Moder, som kom 
forbi dette Sted med sit Barn, der var blindt. Da 
Barnet tillige var noget snavset, satte hun sig ved 
Kilden og vadskede Barnets Ansigt, der derpaa 
strax til stor Glæde og Forundring for Moderen 
begyndte at tale om alt, hvad det saa rundt om
kring sig. Dette gav Anledning til, at Stedet siden 
blev søgt af syge Folk i alle Aldere.

I Begyndelsen af forrige Aarhundrede var 
Kilden saa berømt, at der strømmede Folk til fra 
hele Landet nord for Limfjorden; Patienterne kom 
enten til Fods eller til Vogns efter Solnedgang St. 
Hans Aften medbringende et ubrugt Ler-eller Træ
kar, hvori der stiltiende blev taget Vand til Kuren, 
som ligeledes udførtes stiltiende. Efter Vadskningen 
afførte de syge sig deres Linned, der tillige med 
de syges Kæppe, Pengegaver, samt alle Potter og 
Kar, som vare benyttede, modtoges i Provst Røsts’ 
Tid af Skolelæreren, senere hen af et af Bestyrelses
medlemmerne for Sognets fri Fattigkasse, og af 
hvem de nævnte Genstande bleve solgte til even
tuelle Liebhavere, hvorefter det hele Beløb tilflød 
den fri Fattigkasse. Naar Børnene vare vadskede, 
holdt Forældrene dem ud over Kilden, for at de 
skulde se ned i denne 3 Gange.

Pens. Lærer J. V. Nissen, Randers, som for
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nogle Aar tilbage har foretaget Undersøgelser af 
nogle Kilder her i Vendsyssel, har velvilligst med
delt, at St, Hans Aften 1894 var der en stor For
samling ved Kilden, men der var kun 2 unge 
Mennesker, som søgte Kilden af Helbredshensyn, 
og som hver ofrede en lille Pengegave. Med Ud
gangen af det 19. Aarhundrede vil altsaa Lyngen 
uforstyrret brede sig over de Stier, hvorad en 
legemlig plaget og aandelig fattig Skare af Med
mennesker i Aarhundreder fortrøstningsfuldt har 
vandret til den hellige Kilde i Skærum: Man har 
fundet andre Kilder med kraftigere helbredende 
Vande!

Hans Søndergaard i 0. Skærum, som nu er 
over 80 Aar gammel, men som er fuldstændig aands- 
frisk, har fortalt efter en ligeledes 80 Aar gammel 
Mand, der døde 1835 eller 36, at Ulvene, der i 
gamle Dage, vel sagtens fornemmelig i første Halv
del af 18. Aarhundrede, havde gode Skjulesteder i 
de betydelige Skovrester, som da fandtes rundt om 
i Sognet, skulde have været saa slemme til at efter
stræbe Faareflokken, at man i 0. Skærum By paa 
visse Tider af Aaret bestandig havde en rapfodet 
Hest paa Stalden, for at man kunde jage afsted 
efter Ulven, naar man hørte stærk Klang af Faare- 
bjælden, og Hesten blev saa fortrolig med Signalet 
fra Bjælden, at den vidste, hvad det gjaldt og satte 
med synlig Lyst efter den forhadte Fjende.

Man vil da ogsaa i Sognet paavise Spor af 
de Faldgruber, som Befolkningen i somme andre 
Egne af Landsdelen lavede til at fange disse Dyr 
i. En saadan Ulvegrav tindes ca. 200 Alen sydøst 
for Ørnhøj Mølle i et noget højtliggende Hedeparti
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i den søndre Gaards Ejendom i 0. Skærum By. 
Graven, der i daglig Tale af Befolkningen benævnes 
»Ulgraven« (med langt U), er nu kun ca. 4 Alen 
dyb, men har naturligvis forhen været dybere, og 
ligeledes ca. 4 Alen i Diameter i Bunden. For at 
kunne lokke Dyrene i en saadan Grav, lagde man 
et skrøbeligt Dække af Kviste, Lyng og Tørv over 
Graven og i Bunden af denne enten et dødt Kreatur 
eller et Stykke Kød.

I den foran titnævnte Indberetning fra Provst 
Røst meddeler han ogsaa Oplysninger om nogle 
gamle Dokumenter, der dengang fandtes i Arkivet 
ved Aasted Præstegaard, blandt hvilke et Forhør 
af 1573 over en Kvinde, Bodild Gregersdatter, som 
havde forskrevet sig fil Djævelen, skal nævnes her, 
idet Skuepladsen for de af denne Hex forøvede 
Kunster, saa vidt det kan ses, har været Skærum 
Sogn. Forhøret er optaget af 5 Bønder paa Eget 
Gods, for hvem hun bekendte, at hun havde lært 
den Kunst at tage Mælken af andre Folks Køer 
af en anden navngiven Kvinde paa følgende Maade: 
»Saa giingge wy III (3) thorsdags Affthener thell skier- 
rum kiercki og jeg bleste i Nøggilhollit og sagde, 
kom Ragi og Riste og huerchenn Maria eller Christe, 
och fly oss thieres Kaa Nøtthe huis wy wille paa 
foede, och neffnede wy huor mange Kjør wy viille 
haffue Nøtthen aff, blaa, suorthe eller anderlid lødtt, 
saa skulle thenn wnde Aandtt komme och fly oss 
nøtthen huor wy wille paa foede. Men saa kom 
thenn wnde Aandtt som enn suortt liundtt och 
stondum som ith følle och stack huolie paa mynn 
wister patthe, och sude III blods drober aff thenn, 
och sagde, nu skaltt thu were mynn, och badtt
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mig, att- jeg skulle slaa paa ham, naar handt wiille 
icke giøre huadt jeg wille.« Derefter fortalte Kvin
den videre, hvorledes hun i Selskab med andre 
Personer, et organiseret Tyvekomplot mente Prov
sten, havde taget Mælken af Folks Køer og ved 
Djævelens Bistand kærnet Smør heraf i Bække og 
Badesteder.

Det skyldes Folketingsmand Hans Madsen og 
hans Hustru, at de efterfølgende 3 Sagn, der knytte 
sig til Skærumhede, ere bievne bevarede og gen
givne her. Dette Par, som interesserer sig meget 
for gamle Minder, har hørt Sagnene af gamle Folk 
i Sognet, da det tilflyttede F'gnen for ca. 30 Aar 
siden.

Et langt Stykke op i den Naaletræplantage, 
som Hans Madsen har anlagt i Nordsiden af sin 
Ejendom, bugter sig en smuk Dal fra Engedraget 
øst for Plantagen. I denne Dal, som kaldes Ves- 
mersigen, skal en Sørøver (Haneklo) fra Knivholt 
eller Lerbæk have dræbt en Ridderr (Vesmer), som 
saa blev begravet i Dalen med sin Hest og Hund. 
Ved Gravning i Dalen i de senere Aar har man, 
paastaaes det, fundet et Kranie samt Knokler af 
Arme og Ben af et Menneske og nogle Ben af 
en Hest og af et andet Dyr, hvilket Fund har givet 
ny Næring til at holde Sagnet levende.

Efter et Svirelag engang imellem nogle Mænd 
i Skærum, gik den ene, omtumlet af Rusen enten 
med Forsæt eller for Vanvare, ned og druknede 
sig i Aaen neden for 0. Skærum By. Hans Svire
brodre gik ned og trak ham op af Aaen og lagde 
ham paa en Vogn, som henstod paa det sydøstlige 
Hjørne af Skærumhedes Mark. Endskønt de godt



44

vidste, at Manden var død, fandt de dog nogen Mor
skab i at drive Løjer med hans afsjælede Legeme; 
de søgte at faa ham til at indtage en siddende 
Stilling i Vognen, idet de tilraabte ham: »Vil Du 
nu sidde pænt Din Satan!« Paa denne Plet i Mar
ken vil der ikke voxe Græs, og det har været den 
almindelige Opfattelse hos de gamle paa Egnen, at 
Stedet var forbandet for denne Handling

Det ikke ubetydelige Areal, som hører til 
Skærumhede, er efter Sagnet blevet tillagt Gaarden 
paa den Maade, at en Kone ved Navn Kaai Pølse 
fik Lov til at indtage saa stort et Stykke Jord — 
formodentlig af Heden til V. Skærum By —, som 
hun kunde ompløje med et Par Stude i et Bed. 
Giverne eller Giveren havde vel forudsat, at hun 
ikke kom ret vidt med sit Forspand i et saa stærkt 
bakket Terræn, som her fandtes; men hun naaede 
dog at omringe et Areal af 144 Tdr. Land, og der 
vilde være bleven lagt mere til, hvis hun kunde 
have kommet frem i Markskellenes Retning lige ud 
til Aaen, men her blev hun standset af Bløde og 
Morads, og derfor tilhører noget af Engdraget neden 
for Gaardens Mark den Dag i Dag andre Lodsejere 
i Sognet,

J) H an s M adsen , so m  ik k e  h a r  k u n n e t  dele  de g am les  o v e r
tro isk e  M en ing , l ia r  sø g t a t u d fo rsk e  den v irk e lig e  A arsag  
til U fru g tb a rh e d e n . Ved B o rin g  fand t h an  paa P lad sen  en 
b ræ n d b a r  L u fta rt, da h a n  v a r  n aae t 5 A len g e n n em  et Lag 
af M ergel og B laa ler.



45

Et Lyrehus og dettes Beboer.
I Trøgderup findes det ene af Vendsyssels 

fire sidste Lyrehuse x). I Dagbladet Vendsyssel 
Tidende 2) findes tvende af Afbildninger ledsagede 
Artikler af Tandlæge Lønborg Friis om dette Lyre
hus eller, som han kalder det, »Lvregaard«, fordi 
der, da han i Slutningen af 1901 besøgte Stedet, 
dengang ved Huset fandtes tre Smaahytter til for
skelligt Brug; men disse sidste ere nu nedbrudte.

Uagtet Lyrehuse forhen vare temmelig alminde
lige i Vendsyssel og for kun et halvt Aarhundrede 
siden endnu i visse Egne af Landsdelen ikke saa 
helt sjældne 3), er det dog uvist, om Huset her op
rindelig har været opført med Lyre, thi da den 
sidste Ejer for 35 a 36 Aar siden købte det, ned
brød han Skorstenen og indsatte Lyre. Indtil da 
lignede det alle andre Huse, meddeler gamle Folk 
paa Egnen, men denne Særling forandrede det i 
den Grad, at det blev helt ukendeligt. Murene af 
Kampesten er nu omtr. 2 Alen tykke paa alle Sider; 
kun paa Sydsiden og den vestre Ende findes lidt 
Murværk af brændte Sten. Dele af Taget staar, 
hvad Soliditeten angaar, i et sært Misforhold til 
det massive Murværk. Hulhederne i dette, som ses 
udvendig, fremkomme ved knækkede Spær og Lægter, 
Brøstfældigheder, som ikke ere bievne udbedrede 
paa vanlig Maade, nemlig ved at afstive med større

’) Dc tre  a n d re  findes i S k ag en , i K n a sb o rg  i R a a b jæ rg  Sogn  
o g  ved S to rsk o v e n  i D ro n n in g lu n d  S o g n ; om  det sid ste , 
s e  m in  B og: »De sid s te  N a tm a n d sfo lk  i V endsysse l«  S. 146.

2) N r. 300 og 301 for 1901.

3) F o r  50 A ar s id en  fan d tes d e r  f. E. i F lad e  og B a n g sb o s tra n d  
lige saa m an g e  H u se  m ed L y re  som  m ed  S k o rs te n  og k u n
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og mindre Grene fra et nærliggende Krat; andre 
Partier ere godt istandsatte med et med Grus og 
Ler iblandet tykt Lag af Straa og Lyng. Husets 
Indre er delt i fire Rum; op imod den eneste Stue 
ligger Køkkenet (Frammerset) med Lyren, der ud
gøres af en Fjerding uden Bund indsat i Mønningen. 
De to andre Rum afgave Plads for forskelligt 
Skrammel.

I dette Hus udaandede i Efteraaret 1901 en 
86 aarig Olding, en Eneboer. Hans Maade at leve 
Livet paa var lige saa ejendommelig og fuld af 
Særheder som den Bolig, han indrettede sig. Han 
var, saa vidt vides, født i Hingborg i Lendum, men 
flyttede 4 Aar gammel derfra til Elling, hvorhen 
hans Moder kørte ham paa en Trillebør. Da han 
var omtr. 30 Aar gi. drog han syd paa til Slesvig, 
hvor han bl. a. lærte at tale og læse Tysk.

Efter sin Hjemkomst boede han i nogle Aar 
i Lendum Sogn, ligeledes i en meget primitiv, til
dels jordgravet Boligø indtil han paa det foran an
givne Tidspunkt flyttede til Trøgderup.

Ligesom han var sin egen Bygmester, saaledes 
lavede han ogsaa saa vidt mulig alt sit Bohave lige 
indtil saa vanskelige Ting som forlorne Tænder, 
hvilke han konstruerede af en Benplade med Træ
pløkke til Tænder; Briller forfærdigede han med 
en Indfatning af Vidier om Glassene og Staaltraads- 
Stænger, og paa en ligeledes selvlavet Cykle be
fordrede han sin Person paa længere Ture.

ti A ar læ n g e re  tilb ag e  i T id en  fan d tes d e r ialtfald  paa et 
S ted  i den  s id s te  By e n d n u  H o rn ru d e r  i en  S tu e  i tre  Fag- 
V in d u e r, ia lt 36 R u d e r, so m  paa den T id  b leve om b y tted e  
m ed  G la s ru d e r  in d fa tted e  i Bly.
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En af hans mange Særheder lagde han for 
Dagen, da han var flyttet ind i dette Hus, idet han 
overkalkede alt sit Indbo, endogsaa Kakkelovnen 
samt alle Krukker, Fade, Kander m. m. Omtrent 
ved samme Tid fik han ogsaa den Ide at anvende 
en Træspand i Stedet for Gryde til at koge i, i 
hvilket Øjemed han overklistrede Spanden ud- og 
indvendig med et Lag Ler; men dette Forsøg var 
mislykket, thi da han første Gang havde kogt Kar
tofler i Spanden, tørrede Staverne ind, og Spanden 
blev utæt.

Han var den første i Sognet, som for ea. 30 
Aar siden havde Ringeapparat paa sin »Gadedør«, 
der altid var aflaaset. Apparatet udgjordes af en 
lille Trækasse fyldt med Søm, Spigerstumper og 
andre Metaldele — en Anvendelse af Elektricitet 
maatte han jo anse for en utilbørlig Luksus; til 
Kassen, som henstod i Stuen, var fæstet en Snor, 
den fremmede trak i ved Døren, naar han vilde 
indlades.

I hans Kost spillede Kartofler en stor Rolle; 
han yndede meget en Slags Vælling af grovtmalet 
Rug og Kartofler. Naar han kunde hitte sig en 
Flaske Mælk, mættede han Mælken med Salt, og 
heraf, sagde han, kunde han have »Dyppelse« — 
Sauce — til Kartofler i et helt Aar. Salt betragtede 
han forøvrigt som et Universalmiddel baade til at 
præparere sit Tøj i for at holde Utøj paa behørig 
Afstand — thi han havde en udpræget Renligheds
sans —, og han badede sig ogsaa i Saltlage som 
Helbredelsesmiddel mod alle forekommende Syg
domme.

Kaniner vare hans eneste Husdyr. — Mus
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hadede han, hvorimod han interesserede sig meget 
for Rotter. Han havde nogen Fortjeneste af at feje 
Skorstene. Hans hæderlige Karakter i Forbindelse 
med hans Fredsommelighed og Ædruelighed for
skaffede ham et godt Lov af sine Naboer *).

*) Se V ends. T id en d e , N r. 289 for 1901.
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