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Gamle Minder
fra

Solbjerg Sogn og Omegn (Hellum-Hindsted Herred).
Af Pr. Møller.

»Mindet lader som ingen Ting, er dog et lønligt Kilde
spring«, siger Digteren; det er sande Ord, og enhver af os 
holder mere eller mindre af at dvæle ved Minderne, vi selv 
have oplevet, især de lyse. Som der er Forskel hos Folk paa 
at dvæle i Minderne, saa er der ogsaa stor Forskel paa at frede 
om dem, jeg mener ikke blot i Hukommelsen og de synlige 
Minder, som der endnu findes mange af, og som Tiden ogsaa 
har ført til, at der holdes mere Hævd over end før, men jeg 
tænker især paa paalidelige Meddelelser om gamle stedlige 
Forhold fra vore nærmeste Forfædres Tid, om hvorledes Egnen 
da saa ud, dette har ogsaa sin store kulturhistoriske Betydning 
for nulevende og vækker Interesse for Datidens Tankesæt og 
Virkemaade. Jeg vil her forsøge at drage noget frem af det, 
jeg véd om gamle Forhold her i Solbjerg og Omegn.

Solbjerg Sogn ligger i Helium og Hindsted Herreder, 
Aalborg Amt, Arealet 6379 Tdr. Land, hvoraf omtrent V« 
ligger i Hindsted og Resten i Helium Herred, med 8—900 
Tdr. Land Skov, som har hørt under Sognets eneste Hoved- 
gaard Viflertsholm. Det ligger P/2 Mil fra Mariager Fjord, 
ligeledes fra Kattegat og 3—4 Mil fra Limfjorden og strækker 
sig i en langagtig Oval af hen ved P/2 Mil fra Nordøst til 
Sydvest, og Byen ligger mod Sognets nordlige Grænse i en 
Lavning. Byen er af gammel Oprindelse og nævnes allerede
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i Valdemar Sejrs Jordebog; den har i senere Tider derefter 
ikke været saa lidt større end nu og tæt bebygget. I en af 
Viffertsholms Skove, Tvedskovmark kaldet, har i ældre Tider 
ligget 2 Gaarde; de laa først i Solbjerg By, før de udflyttedes 
i Skoven, og 1424 tilhørte de Biskop Lage i Viborg. I samme 
Aarhundrede nævnes Gaarden Kroptved eller Krogtved, som 
de fleste nulevende kan huske de sidste Bygninger af paa 
Ny Viffertsholms Ejendom, hvorunder Gaarden blev lagt. I 
Sønderskoven har ogsaa staaet en Borg, omgivet af meget 
brede og dybe Grave; disse Grave bevare endnu Navnet 
Gaardsens Kær og Borgvolden Gaardsens Vold.

Byen Korup her i Sognet har oprindelig været en gammel 
Hovedgaard Korrup. 1343 skødede Anders Pedersen af 
Grandeslef Karræthorp og Karræthorp Fang til den forrige 
Drost Peder Vendelbo. Den gik siden over til Valdemar 
Atterdag, og Christian Vendelbos Arvinger gav Dronning 
Margrethe 1401 Afkald paa al deres Ret dertil. Volden af 
denne gamle Borg er antagelig den, som findes ude i de to 
Bøndergaarde Korupgaardes Kær, og har været omgiven af 
Grave. Ved Gennemskæringen af Volden for nogle Aar siden 
fandtes forskellige Ting, en brolagt Kørevej, Tagstens- og 
Murstensstumper, Kalkgrus, Glasstumper, forkullede Rester af 
Træværk og lignende, som tydede paa, at Borgen er bleven 
afbrændt, nedskudt i en Fejde, vist Grevens Fejde 1534, da 
Egnen her især blev hjemsøgt af Skipper Clements Bande, og 
næsten alle Gaardene her omkring gik op i Luer. Efter Be
liggenheden at dømme, har Pladsen afgivet et heldigt Sted for 
en af den Tids Borge, maaske i sin Tid en Røverborg; den 
laa her skjult inde i Lavningen, helt omgiven af Skov og 
Sump, ved Aaen, der den Gang var sejlbar her oppe fra 
Skoven ud til Mariager Fjord, men er efterhaanden svunden 
ind til en almindelig Rende. Længere oppe, før Aaen naaede 
til Borgen, paa Matr.-Nr. 15 af Korup Skovhuse, har staaet 
en Stampemølle, og Beboerne bære endnu Stampenavnet, men 
det har sikkert først været en Kornmølle, som, da Vandmassen 
blev mindre, flyttedes længere ned til den nuværende Korup 
Mølle. Dette Voldsted er sikkert Ruinerne af Hovedgaarden 
Karræthorp eller Korup; men hvem der har ejet den, siden 
Christen Vendelbos Arvinger gav Afkald paa den, vides ikke. 
Jeg har stødt paa en Mands Navn Jes Hardbo, som nævnes



359

til Korrup i dette Mellemrum inden Borgens Ødelæggelse, men 
denne synes at være en ufri Mand. Den Skov, som omgav 
Borgen, kaldtes da Koruplund og strakte sig videre til den 
skovløse Strækning, som nu benævnes Korupgaards Holter. 
Efter Ødelæggelsen blev Borgen ikke senere opført paa dette 
Sted, men af Ladegaarden byggedes de to Bøndergaarde Korup- 
gaarde. Meget tyder paa, at til Borgen har hørt en større 
Ejendom, et Jordtilliggende af henimod 1500 Tdr. Land, 
mestendels bevokset med Skov, og dette er sikkert af Axel 
Viffert bragt under Viffertsholm, da han samlede og oprettede 
denne Gaard 1570 og kaldte den med sit Familienavn. Vifferts- 
holms Skove vare nemlig i sin Tid nogle af de betydeligste 
Skovstrækninger i Jylland; de strakte sig fra den lille Vild
mose mod Nord og mod Syd i et med Visborggaards Skove, 
hvorfor der stadig forefaldt Skæltrætter paa denne Kant med 
Visborggaards Ejere lige fra Ridder Jens Madsens Tid 1468 
og videre frem i Tiden; da var der ogsaa store Skove langs 
med Hurup Strand, videre i Als Sogn ud paa Odden; de til
hørte i Fællig Visborggaard, Mariager Kloster, Overgaard o. fl. 
Det var derfor ikke underligt, at dette Fællesskab jævnlig af
fødte Stridigheder og gav Anledning til »Irring og Trætte«, 
der stadig paakendtes ved Sandemændstog, gode Mænds Ken
delse o. 1., men herom mere senere. Saa gik Viffertsholms 
Skove videre vest paa i Samling omkring Korup, videre til 
Korup Skovhuse, Sognets yderste Grænse mod Sydvest, og 
dannede altsaa som en Ramme om Sognet mod Øst og Syd. 
Matr.-Nr. 3 a i Korup Skovhuse bærer Munkenavnet, men hvor 
det har faaet dette fra, vides ikke med Sikkerhed; til dette 
Matr.-Nr. er et Areal af c. 50 Tdr. Land og derpaa har staaet 
en Skov, som benævntes Munkeskoven; den har vist ikke 
været synderlig større i Solbjerg Sogn, end dette Areal, men 
har uden Tvivl strakt sig ind i Visborg Sogn, hvor den 
egentlige Munkeskov har været og 1678 hørt til Glargaarden. 
I Indførselen, som Assessor Henrich Jørgensen af Viborg Aar 
1678 lader gøre i al Visborggaards Ejendom, Gods og Skove 
for Gæld hos Claus Seefelds Enke Birgite Urne, nævnes baade 
Glargaards Skov, ansat til 17 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 25A Alb., 
Glerup Skov 12 Tdr. 3 Skpr. og Vive Skov 16 Tdr. Hartkorn, 
men ansættes kun til 40 Rdlr. pr. Td. Hartkorn, da der til
føjes: »Dog Skouffuen gandske meget ere forhugget och ilde
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medhandlet.« Det er altsaa ikke underligt, at der nu næppe 
er en Stub tilbage 200 Aar efter, uden de enkelte, som findes 
i Moserne ved Tørvegravningen.

Af Munkeskoven i Korup Skovhuse bar der næppe i de 
sidste 150 Aar været et Træ tilbage, og det øvrige af Korup 
Skovhuse og Korup Hede, vel en 8—900 Tdr. Land, var ogsaa 
paa den Tid skovbevokset, men kun Skoven paa forannævnte 
Matr.-Nr. bar Munkenavnet, det øvrige kaldtes Korup Vester
skov. Her, hvor nu ikke findes et Træ, skal have staaet god 
Bøgeskov, især paa det lavere Terrain, hvor Træerne efter 
ældre Beretninger skulle have haft en ualmindelig Højde og 
en saadan Tykkelse, at man havde Vanskelighed ved at faa 
Save store nok til at gennemskære dem med.

Grunden til disse Skoves Ødelæggelse er vel den alminde
lige her som andre Steder, hvor det er gaaet lige saa: util
børlig Skovhugst, Kulbrænding, løse Kreaturer, der især ødte 
de smaa opvoksende Træer; af Kreaturer vare især Gederne, 
som der holdtes mange af, Skovenes slemme Fjender, da de, 
som bekendt, afgnave alle smaa Skud og Knopper. Skovhugsten 
dreves af alle, enten de havde Ret dertil eller ikke. Skov
tyveri ansaas ikke for nogen Skam; der blev stjaalet over en 
lav Sko, man reddede, hvad reddes kunde, det hed sig ikke, 
de stjal, de pillede kun lidt i Skoven, eller de hug sig et 
Økseskaft, hvortil de rigtignok hug Træer baade paa 5 og 6 
Favne, naar de kunde komme af Sted dermed. Det var en 
almindelig Mening, at Skoven voksede til alles Brug. Man 
havde et gammelt Ord: »For Tyveri i Skov og hos Fruen
timmer bliver man hverken hængt eller brændt«, og det trøstede 
man sig ved; men det affødte dog ofte store Bøder.

Men vi vende tilbage til den egentlige Munkeejendom i 
Glerup, Visborg Sogn, to Gaarde, som kaldtes Munkegaardene, 
der med Ejendom og Skov stødte umiddelbart op til Matr.-Nr. 3 a 
i Korup Skovhuse ogsaa med Munkenavnet, som før omtalt, 
kun adskilte ved det saakaldte Munkevad. De to Gaarde skal 
siden være udflyttede og gjorte til en, nemlig den saakaldte 
Saadengaard, som har hørt under Viffertsholm. Saadengaard 
kaldes nu almindelig Sandgaarden.

Det ligger altsaa nær at slutte, at alt det »Munkegods« 
har hørt sammen til Visborggaard, uagtet det nu ligger i to 
forskellige Sogne, der var intet til Hinder derfor, og det samme
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træffe vi mod mere af Visborggaards Ejendom. Jeg skal vende 
tilbage til strænge Ridder Jens Madsens Tid paa Visborggaard. 
I hans Laasebrev paa Visborggaard 1477 nævnes som Grænse 
for hans Ejendom, der stødte her til Solbjerg Sogn mod Nord
vest, Bækken, som gør Skæl mellem Helium og Hindsted 
Herreder og løber gennem Korup, hvor den afskærer den Del, 
som hedder Øster-Korup, 2 Gaarde og nogle Huse paa Marken. 
Bækken anføres i Dokumentet som »Grænse til Midtstrøm gør 
Skæl mellem Øster-Korup og Kittrup«, altsaa, alt, hvad der 
laa øst for Bækken, tilhørte Hr. Jens Madsen; nu hører det 
sammen med det øvrige Korup til Solbjerg Sogn. Kittrup 
eller Kyttrup, som nævnes paa den anden Side Bækken, var 
en større Ejendom, som nedlagdes, da Viffertsholm oprettedes, 
og bragtes der under. Den laa paa Korup Bys Mark til 
Gaarden Matr.-Nr. 4 a i Korup, men der er ikke mindste Spor 
af den, kun en Sig, der endnu bærer Navnet Kittrup Sig.

Hvor naar Ejendommene paa disse to Steder ere over- 
gaaede fra Visborggaard til Viffertsholm, kan ikke oplyses, 
maaske da Slægten Seefeld gik i Armod der og fik kgl. Til
ladelse til at sælge af Godset baade til fri og ufri, eller maaske 
det er ført under Viffertsholm af Laurids Kjæruff, som forøgede 
denne Gaards Ejendom betydelig og »erhvervede« sig meget 
Gods; han var tillige Forpagter paa Visborggaard, da Ind
førselen skete 1678.

Der har været opstillet den Gisning om Oprindelsen til 
»Munkenavnet« paa den samlede Ejendom, at Ridder Jens 
Madsen af Visborg skal have skænket det til Mariager Kloster 
for Sjælemesser, Begravelser o. 1. Han flyttede nemlig fra 
Visborggaard og tilbragte sine sidste Dage paa noget Gods i 
Nærheden af dette Kloster, og han ligger begraven i Klosteret. 
Der haves ogsaa Sikkerhed for, at han gav Gods til Klosteret, 
men det hedder udtrykkelig, at det laa i Nærheden deraf 
— maaske det, han beboede ved sin Død, hvilket dog ikke 
omtales1). Mon ikke snarere »Munkeejendommen« har været 
en Slags Forsørgelsesgaard for nogle af Jens Madsens Efter-

At »Munkegodset« laa længere borte, var ellers intet til Hinder, da 
dette rigeste Kloster i sin Tid ejede ikke mindre end 200 Bønder- 
gaarde, foruden andet Gods, rundt omkring i Jylland. Endnu den 
Dag i Dag betales aarlig fra en større Bondegaard i Kjemtrup ved 
Hobro 11 Tdr. Byg til Mariager Kloster.
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kommere af Slægten Munk, hvorefter den har faaet Navn, og 
den atter er hjemdragen eller skilt ad ved deres Død. Dette 
antager jeg efter alt at dømme.

Men nu vende vi tilbage fra Sognets yderste Grænse mod 
Sydvest til Byen og gaar fra Ridder Jens Madsens Tid c. 300 
Aar frem i Tiden til hen i Midten eller Slutningen af forrige 
Aårhundrede, og hvis vi træffe at komme til Byen en Søndag, 
er her efter Gudstjenesten Exercits paa Kirkegaarden af Land
militsen, tyske Kommandoord og dito Eder regne ned, en lille 
Dragt Prygl imellem forhøjer Forandringen, skønt der fares 
mere lempelig med Militsesoldaten; disse vare oftest ældre og 
Familiefædre, der her stillede til Øvelse et Par Timer om 
Dagen. Efter endt Øvelse bleve Bøsserne rengjorte med det 
samme og gemte i Skabe i Vaabenhuset, hvortil Officererne 
havde Nøglerne. Her i Byen boede to Officerer: Kapitajn 
Høeg og Løjtnant Hjorth. Kapitajnen boede i det nuværende 
Coldings Hus paa Hjørnet og Løjtnanten tæt østen for, begge 
i smukke, teglhængte Huse, hvilket var et Særsyn den Gang 
i en Landsby. Man har endnu en Fortælling, som skal være 
paalidelig, om Kapitajnen. Til hans Hus hørte en større Have 
eller Toft, hvori der dels var »rød Muld« (Sand) og dels sort, 
og han spurgte sine Naboer, hvilken der var den bedste, og 
disse glemte ikke at meddele den landbrugsukyndige Kapitajn, 
at det var den røde, hvorfor han med stort Arbejde og Be
kostning fik den sorte bortført og den røde trillet paa overalt. 
Efter ham boede i samme Hus flere Aar efter atter en Officer, 
Major Muderspach; da var Landmilitsen ophævet, og han hørte 
til Garnisonen i Aalborg; det maatte vel kunne forenes den 
Gang at ligge i Garnison i Aalborg og bo i Solbjerg. Han 
var en Søn af Ritmester Muderspach paa Trinderup, der var 
gift med en Datter af Thestrup paa Viffertsholm; han var 
altsaa kommen til at bo her, fordi han havde Slægtninge i 
Nærheden. Solbjerg Kirkebog udviser, at han blev viet i 
Solbjerg Kirke 1813 til Jomfru Ida Lange af Viffertsholm.

I Huset øst for Kapitajn Høeg boede, som sagt, Løjtnant 
Hjorth og daarede mange ubefæstede Kvindehjerter, ikke mindst 
ved sin smukke, viksede Knebelsbart. Efter ham boede i Huset 
en gammel Podemester, hvis Liv jeg her vil drage lidt frem. 
Han hed Anders Hald og var født nede i Nærheden af 
Staarupgaard, hvor hans Fader havde været Birkedommer og —
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Gaardens Smed. Paa Tingdagene sad han i Tingstuen og 
afgjorde de ved Birketinget verserende Retstrætter og andre 
tinglige Forretninger, medens han de andre Ugens Dage stod 
i Smedjen og udførte Gaardens Smedearbejde. Sønnen mente, 
at Faderen var lige saa stærk i Juraen som i at bruge Hammer 
og Ambolt, men dette turde maaske være lidt tvivlsomt. Det 
var i den Tid, da Bønderne plejede Retten og godt kunde 
beskikkes til Birkedommere og Herredsfogder. Chr. V’s danske 
Lov fordrede kun af dem, der attraaede Ansættelse som 
Rettens Haandhævere, at de skulde være »uberygtede og 
vederhæftige Danemænd, som skulle skikke hver Mand Lov 
og Ret i Landet.« Anders Hald var en anset Gartner i vid 
Omkreds, baade paa Lindenborg og hos Stiftamtmand, Gehejme- 
raad Moltke i Aalborg, og denne med Familie aflagde ham 
endog en Gang Besøg i Solbjerg, men bleve nok en Del 
skuffede ved de landlige Forhold. Han havde alle Haverne 
at passe paa Herregaardene og Præstegaardene i vid Omkreds 
og vandrede paa sin Fod flere Gange om Aaret de 4 Mil til 
Hobro, hvor han havde Tilsyn med alle Haverne hos Stor
borgerne, og blev ved med dette, indtil han var over de 70 Aar. 
Han var en dygtig og ihærdig Arbejder, der saa mere paa 
Arbejdsgivernes end paa egen Interesse, saa det er let at 
forstaa, at han var en søgt Mand, saa meget mere, som han 
var hæderlig og veloplyst.

Her i Solbjerg bleve Jorderne ikke udskiftede før om ved 
1790. Byen var indhegnet, og ingen maatte køre ind med 
Korn, før alle Kornlæssene holdt uden for Leddene, og der 
blev lukket op af Oldermanden. Bymændene havde jo Ager 
om Ager, og Agrene vare omtrent 7—8 Favne brede og høje 
i Midten, da den gode Jord der blev pløjet sammen for ikke 
at være for nær ved de andre Mænds. Mellem hver Ager var 
en Ren paa 1 Favns Bredde, hvori Stenene fra Marken samledes.

Solbjerg Kirke ligger paa et højt Punkt med en mægtig 
Kæmpehøj ved sin Side, og fra denne er et Rundskue saa 
vidt, som maaske faa aner. Kirken er uden arkitektoniske 
Prydelser og uden Spor af egentlig Bygningsstil, opført af 
hugne Kampsten; Murværket tyder paa, at den er meget 
gammel; den har haft endnu en Indgang paa nordre Side til 
Kvinderne, vel stammende fra den katholske Tid. Kirken er 
lys og venlig med smukke Hvælvinger.
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Under Alteret i Kirken har til 1816 været en aaben 
Begravelse med Nedgang foran Alteret, og der var i Tidens 
Løb ophobet en Mængde Lig fra Viffertsholm; de laa nu dels 
i, dels uden Kister, fuldstændig paa lit de parade, og da 
Gravhvælvingen var brøstfældig, truende med at styrte sammen 
og maaske tage det ovenfor værende med sig i Dybet, blev 
det bestemt, at Ligene skulde tages op og nedlægges paa 
Kirkegaarden, og Gravkapellet fyldes med Jord.

Gravhvælvingen var gammel og ikke, som meddelt i 
»Jydske Saml.« 1888 i Beskrivelsen af Havnø af V. Fribert, 
antagelig først indrettet af Laurids Kjærulff f 1729. Den er 
vist allerede bygget Aar 1589, da Margrethe Vifferts første 
Mand døde: Enevold Sehested (død 8de Juni 1589). — Her 
skal jeg med det samme tilføje, at der har været forskellige 
Meninger om denne Mands Efternavn. Trap kalder ham en 
Seefeld, og der drages ogsaa den Slutning i foranførte Be
skrivelse af Havnø, da han ikke findes paa Sehestedernes 
Stamtavle, det er rigtigt, men han er heller ikke opført paa 
Seefeldernes (Kiev.), derimod er han medtaget paa Urnernes 
(Hofman: Danske Adelsmænd), fordi hans Enke efter hans 
Død blev gift med Jørgen Urne. Jeg har til sidste For
sikring faaet Stykkerne af hans Kisteplade samlet her i Kirken, 
og derpaa staar i Forkortelse Sehst. og at han døde i Kjøben- 
havn 8de Juni 1589, men ligger begraven her. Gravhvælvingen 
er altsaa først indrettet til hans Lig, men siden havde alle de 
efterfølgende Ejere og Beboere af Viffertsholm afgivet deres 
Kontingent til den aabne Begravelse og sidst den kjærulfske 
Slægt. (Men om disse Slægter, som have boet paa Vifferts
holm fra Axel Vifferts Dage, jævnf. med Kistepladerne i Sol
bjerg Kirke, vil antagelig følge en anden Artikel.)

Ligene bleve, som sagt, vist 1816 en Foraarsdag tagne 
op; dette er mig fortalt af en gammel Mand, som nu er død, 
men han var som 12 Aars Dreng Øjenvidne til denne Be
givenhed, som havde samlet en stor Hob Mennesker, og Vogne 
vare tilsagte til at køre Fylding til Gravhvælvingen. Ligene 
bleve baarne op enkeltvis paa Hænder eller endog kastet over 
Skulder; de havde været balsamerede og vare næsten hentørrede 
Mumier, men der blev udvist en mærkelig Raahed ved denne 
Lejlighed; man lagde dem i Græsset uden for Kirkedøren 
under Latter og vittige Bemærkninger; der kora et Lig af en
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stor og kraftig Mand op, det blev stillet op, og en Gaardmand 
af Byen gav det en paa Øret under Paaskud af, at han vist 
havde været en rigtig Bondeplager. Der var kastet en stor 
Fællesgrav nord for Kirken, og her bleve Ligene lagt ned 
uden Kister eller andet Dække og Graven fyldt med Jord, 
som om det var Kreaturer, der begravedes. Præstens Kone 
stod hos og undersøgte Arme og Fingre, det var jo til ingen 
Nytte, at Smykkerne kom i Jorden, det var bedre, de kom de 
levende til gode; der blev siden stor Sot og Sygdom i Præstens 
Hus, og Folketroen glemte jo ikke at udtale sin Mening om 
Grunden. Af Resterne, som duede af de svære Egekister, var 
Præsten saa økonomisk at lade lave en Kirkedør til Vaaben- 
huset, og den har siddet der til for en 25 Aar siden, men faa 
havde vist en Anelse om dens mærkelige Oprindelse. Af 
Kistepladerne er der dog opbevaret en Del, som give nogen 
Oplysning om Kisternes Indvaanere, men der er uden Tvivl 
gaaet mange tabt, efter den Maade, de have henligget paa, og 
maaske mangen værdifuld Oplysning med dem; tillige findes 
flere Vaabenskjolde og andre Zirater samt flere runde Mærker 
med de bekendte Bogstaver I. H. S. (J esus hominum salvator); 
nogle af Kisteprydelserne ere forgyldte og have holdt sig godt. 
De bedste af disse Ting ere nu ved Henvendelse til Foreningen 
for de nationale Mindesmærkers Bevaring rensede og opsatte 
paa Egeplader og disse ophængte i Kirken. Endvidere findes 
Resterne af et gammelt Epitaphium over Enevold Seefeld og 
Fru Anne Urne, smuk, kunstnerisk udført fra først af med 
begges Billeder og nu nydelig restaureret af Professor Magnus 
Petersen, saa det nu nærmest fremtræder som Maleri; det 
mærkelige ved det var tillige de 16 Ahnevaaben paa hver 
Side af Maleriet: »Euevold Seefelds 16 Åbner paa Fædrene«, 
do. 16 paa Mødrene og ligesaa for Anne Urnes Vedkommende; 
dette hørte jo til rent Stamtræ. (Om dette udførligere under 
»Viffertsholm og dens Ejere«.)

Som Supplement til gamle Minder her fra Solbjerg og 
Omegn vil jeg tillige her vedføje nogle Notitser, som strækker 
sig til en noget videre Omegn og især omhandler Nabosognet 
Als. De ere uddragne af en gammel Bog, som er skreven af 
en Snedker i Als, vistnok født omtrent 1678 og endnu levede
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1762. Bogen er vist først paabegyndt efter 1708, da den synes 
at have tilhørt Præsten Otto Printzler, der døde i dette Aar. 
Et Par Steder findes nemlig Notitser om hans Familie og 
første Studenteraar, skrevne med en anden Haandskrift, saa 
den kun lidet beskrevne Bog sandsynligvis er købt eller givet 
efter ham. Jeg anfører det ordret efter Optegnelserne:

»Aar 1688 kom her til Degnekaldet si. Lauritz Toderup, 
var her til 1692. Da var her udi Als By efter hans Be
skrivelse 25 halve Gaarde og 25 Qerde Parter. Enhver Halv- 
gaard gav til Degnen 1 Skp. Byg, 1 Paaskekage, 2 /S dansk, 
10 Æg, 1 Saltsten. Forskrevne Aar, nemlig 1688, døde Niels 
Degn, som var Degn her i 58 Aar. Hr. Christen Pedersen 
Tising, som var Præst her i Als i sytten Aar, skrev Granderne 
her i Byen en Grandebog, hvorefter er nu en ny Bog ud
dragen 1742. Han døde Anno 1640. Han tog sin Tjeneste
karl til sin Degn, hed Niels Jensen, som var Degn her fra 
1630—1688.

I Als Sogn er 1745 over 1000 Communicanter.
Anno 1744. Allehelgens Nat var en stor Storm af Syd

vest, som gjorde stor Skade baade paa Skovene og andet; men 
samme Aar, den 20de Decbr., . som var en Søndag, var en 
Storm, som varede 2 Timer, og var størst Kl. 10; den var 
langt større, ja saa stor, som den ikke har været før i min Tid. 
Haslevgaards Vejrmølle blæste omkuld og utallige mange Træer 
i Skovene, og mangfoldige Kaage bleve slagne i Stykker, som 
stode paa Land paa Grundene hen med Havsiden.

Anno 1759, imellem d. 21de og 22de Decbr. var et for
skrækkeligt Jordskælv. Husene rystede med stor Knagen og 
Bragen, da Kl. var 1; varede dog kun kort. A° 1745, d. 7de 
Februar, som var en Søndag, Kl. 9 Fmd., skete et Jordskælv 
her og andre Steder i Landet; varede dog ikke længere, end 
man kunde læse sit Fadervor.

Den rette Adelvej her fra Als og lige til Skelund har 
fordum gaaet over Brændingen og lige til Buddum, igennem 
den vestre Gaard og saa lige norden om Brohusets Mark, eller 
over som Brohusets Mark er nu og lige til Engvadet og saa 
ad Stokken, som Vejen gaar endnu. Det var i gamle Dage, 
før Buddum Have blev indelukt, og før Brohuset blev nogen 
Tid bygget. Dette blev først bygget til en Karl, som tjente 
i Buddum og hed Tue, som skulde være Skovfoged, men han
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kunde ikke hytte sig for de Mænd i Buddum, som fortrød 
derpaa, hvorover han drog bort til Kjøbenhavn. Derefter fik 
Knud Christensen af Søndergaarde Huset og var Skovfoged i 
nogle Aar, før de første Svenske kom her i Landet, som var 
1644; drog saa for Fjendens Skyld af Huset, som han laasede, 
og til Skelund. Imidlertid, han var borte, satte Buddum Mænd 
Ild paa Huset. Noget derefter, mens Fjenderne endnu vare 
her i Landet, lod Fru Hylleborg Sehested? (Daa) paa Havnø, 
som var Enevold Seefelds Efterleverske, opbygge Huset igen, 
og Knud drog dertil igen. Efter hans Død giftede hans anden 
Hustru sig igen med Anders Jørgensen af Buddum, som var 
Broder til Christen og Søren Jørgensen og endnu en Broder, 
som besade al Buddum.

Sidst i det 16de Seculo eller først i det 17de, som maaske 
var ved det Pas 1604, blev den gi. Kragelund (som stod tæt 
ved Havet sydøst for den Gaard, som nu staar) ødelagt, og 
var den da en temmelig stor By. Den største Del af Mændene, 
der boede, flyttede til Hurup og blev der Boelsmænd, som 
deres Efterkommere endnu kaldes; nogle flyttede tilDokkedal. 
Aarsagen, hvorfor den gi. Kragelunds Beboere maatte flytte, 
var, at der kom Hul paa den lange Bakke, som naaede fra 
Sellegaard eller og fra Hurup og helt hen til Kragelund og 
der omkring, og blev paa Marken og Byen overblæst med Sand, 
ligesom det skete med gi. Hurup i vor Tid. Der. hvor 
Bakkerne har været, ligger nu fuldt med smaa Stene, som 
kaldes nu Kragelunds Sand eller hen ad Stenene. At der 
kom Hul paa Bakkerne, var en gammel Mand der af Byen 
og nogle fremmede Fiskere, tykke og fede, Aarsag til, som 
gjorde Trapper i Bakkerne at stige op ad, naar de vilde se 
ud ad Havet til deres Garn. Saadanne fremmede Fiskere var der 
i de Dage mangfoldige af, fra Viborg og anden Steds fra, og 
havde deres Saltboder allevegne bygte fra Haslevgaard op til 
Kragelund. Der blev og holdt Fiskekarle fra Mariager Kloster 
(hvortil baade gi. Kragelund og mesten alt det Gods, som laa 
her hen med Havsiden imellem Mariager Fjord og Aalborg 
Fjord, saavelsom Egense Kloster, var Tjener til), som havde 
3 Garn der for Byen, og Byens Kvindfolk gjorde Fiskene til; 
saa havde de og en Bod der ved Byen og saltede Silden udi, 
thi da gik overflødig Sild til for gi. Kragelund i de Dage, 
saavelsom og siden for en 80 Aar siden, saa at mange her fra



368

Als og anden Steds drog derhen at fiske, og hængte de Silden 
i Laadderne? (Laderne), saa at de kunde om Sommeren hænge 
fulde fra den ene Ende til den anden, og havde de stedse Ild 
under dem, og slog de undertiden Lage i Ilden, at Sildene 
skulde snart blive brune. Saa havde de og Saltpander alle
vegne hos dem, som de kogte Salt udi, hen med Havsiden, 
ikke saa meget af Aske, dryppet Lage eller Bræm som af det 
bare Søvand. Asken kom ved at brænde Tang. Engang var 
en stor og høj Flod, som gik ind i en af Mændenes Huse i 
gi. Kragelund, at han maatte hente hans Geder og Faar paa 
Kaage af hans Gaard og føre dem ad Skoven.

Der var megen Skov hen med Havet i de Dage, den 
strakte sig næsten fra den ene Fjord til den anden, særdeles 
var ved Kragelund tvende Lunde, som blev kaldt Sønder- og 
Nørre-Lund, af hvilke Kragelund har faaet Navn, og stode 
Træerne saa nær Havet, at de bandt deres Fiskekaage derved.

For 100 Aar siden eller mere boede 2 Mænd i Tofte, som 
begge hed Peder, de drog efter Sædvane med flere her af 
Sognet til Sjælland til Gilleleje at fiske, men druknede paa 
Hjemrejsen tilligemed en anden Karl, som var paa Kaagen 
med dem; siden den Tid drog ingen herfra derhen at fiske. 
Anno 1627 til 29, da de kejserlige Folk vare her i Landet 
saavel som de første Svenske 1644—45, var stor Tilflugt alle 
Vegne fra til Tofte, især af Kvinder, af Frygt for Fjenderne; 
thi de turde ikke komme til rL fte for gode danske Snaphaner 
her af Egnen, som lod sig bruge i Skovene imod dem.

Der var i forrige Tider en stor tyk Skov alt fra Hurup 
til Sellegaard hen med Havet, thi Havet gik da langt længere 
ind end det gør nu, det gik tæt til Vejen, som nu gaar fra 
Hurup til Sellegaards Bæk. Samme Vej var bred og jævn i 
min Ungdomstid og var, ligesom man kunde køre paa Fjære- 
sand, altid vaad og saftig, men er nu overgroet med Grønning 
og er bleven til ujævne Hulveje. Samme Skov var saa tyk, 
at de, som vare ukendte, ikke vel kunde finde der igennem. 
Den kaldtes Trangt, thi det var trangt at fare der igennem. 
Der var siden Skoven blev ophugget en lang brun Bakke med 
Lyng overgroet alt fra Hurup til Kragelund, siden blæste den 
ganske bort og opfyldte Havet og Landet; det er ikke over 
20 Aar siden, at Havet gik tæt til Hurup til Niels Bryndums 
Hus, men er nu vel 100 Favne borte og fyldt med Sand, saa
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at der nu er 2 Haver, som er indelukt, hvor da var Fjærsand. 
Men paa de Steder ved Havsiderne, hvor der ikke har været 
Sandflugt, har Havet ikke gaaet nær saa langt ind i gamle 
Dage som nu; der har været fundet mange hele Ege nede i 
Fjærsandet for Hurup og andre Steder; der staa endnu Fyr
stubbe paa Fjærsandet sønden for Haslevgaards Mølle, og lige 
saa ved Fjorden paa begge Sider af den.

Den første Præst i Skelum, som jeg har hørt sige af, var 
Hr. Frantz, den anden var Hr. Anders Nielsen Skjøt, han var 
Fader til Hr. Bertel i St. Brøndum. Forn. Hr. Anders kom 
til Skelum, der Vaabenhuset, som staar endnu, blev bygt paa 
Skelum Kirke, som var A± 1647. Han havde en Datter, hed 
Inger Andersdatter, hun fik Hr. Christen Hegelund, som kom 
næstefter; hans anden Hustru fik han fra Havnø, hun hed 
Elisabeth Mouritzdatter, hun fik siden Hr. Vitus, som kom til 
Skelum A° 1671; den 23de Januar blev hans Kaldsbrev dateret 
paa Havnø. Han var født i Nautrup Præstegaard i Salling 
A-0 1639 den 9de Juni. Hans Fader hed Jens Andersøn, 
Sognepræst til Nautrup, Sæby og Viele Menigheder. Moderen 
var Maren Vilidatter. Han var Hovmester paa Trudsholm for 
Hr. Kjeld Krags Børn i 6 Aar, kom derfra til Skelum. Hans 
Stifdatter, Inger Christensdatter, fik saa Hr. Johan Bølling, 
kom 1690. Efter hans Død 1702 fik Hr. Johannes Kall her 
fra Als Kaldet. Efter hans Død kom til Skelum Hr. Edvard 
Lendemann, efter ham Hr. Enevold Vagaard, som nu lever.

Nogle Aar før 1584, da Jørgen Lykke til O vergaard døde, 
fæstede hans Frue Haslevgaard til en tysk Mand, navnlig Niels, 
som havde boet i Glargaarden, som selv har Navn efter ham, 
da han var Glaspuster, og der gjorde alle Giarene, som kom 
til Visborggaard, da den blev bygt. Han havde mange Sønner, 
hvoraf 6 boede i Als Sogn. Der siges, at hans 12 Sønner 
alle blæste i 12 Glastrompeter for Kong Fredrik II, da han 
gæstede Hr. Jakob Seefeld paa Visborg, efter at denne var 
nylig bygget 1575.

Ved forhen bemeldte Enevold Seefelds og Fru Hylleborgs 
Tid paa Havnø var en stor Pest i Visborg, som kom af en, 
hed Adamus, der kom hjem (og døde paa Visborggaard) fra et 
befængt Sted. En Pige fra Søndergaarde fik en Skjorte efter 
ham, hvorover baade hun og flere bleve befængte. Forn. 
Adamus ligger begraven i Visborg Kirke for Korskirken, og 
ligger der en stor Sten over ham.
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Anno 1662. Ingen Vinter, da gjaldt 1 Td. Rug 8 Rdl., 9 Rdl., 
10-14 Rdl, en Skp. Byg 3 £, en Skp. Malt 
3 #, en Td. Havre 10

— 1665.
— 1672.
— 1674.

Stor Vinter, som ikke i mange Aar.
Gjaldt en Skp. Rug 12 /?.
Var moksen ingen Rug til her i Sognet; samme 
Aar var saa stærk Vinter, som ikke havde været 
i 10 Aar.

— 1676.
— 1677.
— 1680.

Ingen Vinter.
Stor Vinter og stor Fodertrang.
Kørte ingen med Slæde denne Vinter. Vinden 
var ikke i Øst en Nat og Dag fra 3 Uger før 
Jul og til den 8de Marts, som var 13 Uger, 
uden til Vest og Nordvest med Storm og ondt 
Vejr hver Dag.

— 1684. Stor Vinter, da forslog al Slags Korn sig saa, 
at man det Aar efter lidet Korn kunde købe, 
før der kom Danziger Rug ind ad Fjorden.




