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Lidt om Sandflugten i ældre Tider.
Af afd. Lærer Lavst Røjkjær.

I. Vrendsted og Tiso Sogne.

I Slutningen af 17. Aarhundrede har Sandflugt gjort stor 
Skade i de nævnte Sogne, og som det synes ødelagt store 
Strækninger og tvungen en Del Beboere til at flytte deres 
Huse. Dette stadfæstes ved nogle Tingsvidner, som ere op
tagne paa Jerslev Herreds Ting, og som her meddeles.

1675 vidnedes om Aasendrup By følgende:
»6 Synsmænd vidnede, at eftersom de af Tinget var til

nævnt at syne, hvad Skade Sandflugt havde gjort i Aasen
drup, da havde de været over samme Syn og først set Gjær- 
trud Pedersdatters Gaard, som skylder aarlig for 10 Tdr. 
Hartkorn, hvilken Gaard er, paa dens Ejendom og Endelt og 
paa Husene, den halve Part af Sandflugt øde. Kjæld Lavr- 
sens Gd. skylder knap 10 Tdr. Hartk., af dens rette Ejendom 
er den halve Part af Sandflugt øde og fordærvet. Mads Niel
sens Gd. skylder knap 13 Tdr. Hartk., paa dens rette Ejen
dom den halve Part øde og fordærvet af Sand. Kristen 
Simonsens Gd. skylder knap 8 Tdr. Hartk., den er paa de to 
Parter af Ejendom slet øde og fordærvet af Sand. Povl Lar
sens Gd. skylder 10 Tdr. Hartk., den er paa Ejendom de to 
Parter slet øde af Sandflugt. Oluf Bruns Bolig skylder godt 
5 Tdr. Hartk., er paa Ejendom den halve Part slet øde af 
Sandflugt; det hjemled de for et fuldt Syn.«

En af de andre Gaarde i samme By blev synet dette Aar 
af 4 Md., og vidnede de, at af dens Bygninger vare to Huse



125

slet borte, to vare nedfaldne og laa paa Jorden, og et hængte 
paa Støtter »og saa de en »Hauffue«, hvori de syntes der 
kunde saas 14 Tdr. Byg, som af Sandflugt er ganske fordærvet 
og øde«.

En af Byens Mænd fremstod s. A. paa Tinget og lod 
kundgjøre, at han opsagde sin Gaard, som hørte til Hammel
mose, »da dens Mark var ganske øde af Sandløb, og han den 
derfor og for Arbejdspaalæggelse ej længere kunde besidde«.

I de følgende Aar har Sandflugten taget mere og mere 
til, da der 1680 forekommer flere Tingsvidner om Aasendrup 
By, hvilke give et mørkere Billede af Tilstanden.

Saaledes vidnede 4 Synsmænd, »at de havde synet Niels 
Madsens Gaard i Aasendrup, og saa samme Gd. var slet for
dærvet af Sandflugt, baade Huse, Brønde, Vanddam og Mød
dingsteder, saa der paa Steden (sic) ikke mere kan bygges, 
saasom nogle Huse er af Sand nedertrykt, nogle endnu staar 
paa Støtter og er paa Fald, saa de ikke mere kan hjælpes 
paa den Sted. Belangende Jord i Marken og ved Husene, 
da er der over de to Parter ganske fordærvet af Sand og ikke 
kan dyrkes. Belangende den Gaard, Niels Jespersen og Kir
sten Kristensdatter ibor, da havde de efterset, at de to Parter 
af dens Ejendom var fordærvet af Sand. Belangende deres 
»Griftt« (Tørvegrøft) til bemeldte Gaardsparter, saa er det 
ganske fordærvet af Sand, saa de ingen Nytte eller Brugelig
hed kan have deraf.«

4 Synsmænd havde efter Herredsfogdens Befaling synet 
den Gaard i Aasendrup, Per Rod ibor, »de var da først ved 
et Fald Jord ved Gaarden liggendes, hvorudi kunde saas 14 
Td. Byg, som nu af Sandflugt er ødelagt og ganske fordærvet; 
det andet Jord i Marken, som var det bedste Jord der til 
Gaarden, er deraf de to Parter slet øde og fordærvet, den */s 
Part, som er af det vageste, er nogenledes ved Magt, dog 
Sandflugt der for Haanden at befrygte det iligemaade vil for
dærve. Belangendes »Drift« (Uddrift, Udmark) og Grøft der 
til Gaarden saavel som andres der i By er slet øde og for
dærvet af Sand.«

4 Synsmænd vidnede, at de havde synet de tre Gaardes 
Eje i Aasendrup, som Peder Nielsen, Jens Andersen og Tho
mas Thomsen bor paa, »da først saa de de trende Mænd deres 
Agerjord, saa dem syntes ikke at kunne være ved Magt mer
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end femte Parten deraf, det andet fordærvet af Sand. Dernæst 
saa de deres Fædrift og Tørvegrøft, som var ganske øde og 
ikke synt andet end hvid Sand. Uigemaade synet de forn- 
Mænd deres Huse og Gaardsrum, som paa det meste af Sand 
er underlagt og fordærvet, og det Bolig, Thomas Thomsen 
ibor, der er Husene ganske af Sand underlagt, saa ingen 
Huse var der at finde. Syntes dem, at den ringe Del af Jord 
og Huse, som endnu er nogenledes ved Magt, skal ikke længe 
vare for den store Fremgang, Sandflugten sammesteds har.«

4 Synsmænd fremstod og vidnede, at de efter Aasendrup 
Bymænds Forlangende af Tinget var udnævnt til at syne 
samme Bys Tilstand; »først havde de set deres Drift og Græs
ning at være af Sand ganske overløben, saa intet nyttig Græs
ning derpaa fandtes, deres Ildebrand iligemaade ganske øde
lagt og fordærvet. Dernæst saa de deres Agerjord, som meget 
med Sand var overløben og ikke synes, at deres Sædejord 
kunde være ved Magt mere end Vs Del, undtagen den Gaard, 
Peder Nielsen bor paa, synes ikke at kunne være uden */& 
Del ved Magt. Ellers er overalt en stor Del Huse af Sand 
nedtvungen og en Del slet borte og af Sand fordærvet, og 
frygtes endnu større Skade, om videre Storm eller Uvejr 
paakommer.«

Om Vrensted By findes 2de Tingsvidner, for Aaret 1680, 
saaledes lydende:

4 Synsmænd havde tilligemed Herredsfogden og Skriveren 
synet 5 Gaarde i Vrensted By, de tre beboet hver af 1 Mand, 
den 4de brugte Præsten, og den 5te boede der 3 Mænd i. 
I deres Jord saaedes Vaarrug, Byg og Avre, og vare de alle 
meget brøstfældige paa Bygning. »Belangende deres Drift og 
Grøft, da er det meste og bedste Knubtørvgrøft og Fædrift 
paa den vestre Side af Byen af Sandflugt mestendels fordær
vet ; ellers findes nogen Sandtørvgrøft og skarp Græsning 
øster til Byen, hvilken er helt vagt.«

4 Synsmænd og Sognepræsten havde efter Bymændenes 
Forlangende synet Byens Ejendom, og havde da set, »at paa 
den søndre Kant af Byen af deres bedste Græsning, som er 
udi Bredden 704 Favne, udi Længden 1415 Favne, hvilken 
er af Sandflugt ganske øde, undtagen et lille Stykke ungefær 
3Q Favne, som er ikke slet øde. Nok paa den Nør-Kant af
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Byen et andet Stykke til al Byen, er ndi Bredden 787 Favne, 
som og er øde. Belangendes Knnbtørv, da havde de ikke til 
al Byen saa meget som at grave et Læs Tørv paa, uden i 
deres Enge, hvilken er dem til ikke ringe Skade, eftersom 
Sandflugt det slet haver fordærvet og Tid efter anden mere 
og mere tiltager.«

Det er sikkert nok, at denne skadelige Sandflugt først 
har taget sin Begyndelse efter 1662, thi i Matriklen for dette 
Aar siges, at der baade til Vrensted og Aasendrup Byer findes 
»megen god Græsning og Tørveskjær«.

Om Sandflugten i Tise Sogn melder et Tingsvidne for 
Aaret 1675.

»6 Synsmænd kundgjorde, at de var udnævnt af Tinget 
til at syne, hvad Skade Sandflugten havde gjort i Tise, Fil
holm, Stavad og Manne, da havde de først været i Filholm 
og set en Gaard1) paa 7 Tdr. Hartkorn, den halve Part af 
dens Ejendom er øde; nok 1 Gd. paa godt 7 Tdr. Hartkorn, 
de to Parter øde. Manne 1 Gd. 7 7« Tdr. Hartkorn, de to 
Parter øde. Jens paa Kjæret, 2 Tdr. Hartkorn, den halve 
Part øde. Stavad 1 Gd. paa 247« Tdr. Hartkorn, deraf er 
den halve Part øde, dels af Sandflugt, dels af Vand. Tise 
By: først 1 Gd. 10 Tdr. Hartk., den halve Part øde; 1 Gd. 
8 Tdr. Hartk., de to Parter øde; 1 Gd. 8 Tdr. Hartk., de to 
Parter øde; 1 Gd. 8 Tdr. Hartk., de to Parter øde; 1 Gd. 
8 Tdr. Hartk., halv Parten øde; 1 Bol 27a Tdr. Hartk., halvt 
øde; 1 Gd. 13 Tdr. Hartk., de to Parter øde; 1 Gd. 8 Tdr. 
Hartk., 7a Parten øde; 1 Gd. godt 9 Tdr. Hartk., de to 
Parter øde; 1 Bol 47a Tdr. Hartk., 7* Parten øde; 1 Gd. 8 
Tdr. Hartk., 7a Parten øde; 1 Bol 47« Tdr. Hartk., de to 
Parter øde; 1 Bol 41/« Tdr. Hartk., 7« Parten øde; 1 Gd. 
8 Tdr. Hartk. 7« Parten øde; 1 Bol 47« Tdr. Hartk., 7» 
Parten øde; 1 Gd. 8 Tdr. Hartk., 7* Parten øde; 1 Gd. 8 
Tdr. Hartk., de 3 Parter øde; 1 Gd. 8 Tdr. Hartk., 7* Parten 
øde; 1 Bol 4 Tdr. Hartk., 7« Parten øde; 1 Bol 47« Tdr. 
Hartk., de to Parter øde; 1 Bol 17« Tdr. Hartk., de to Parter 
øde; nok 1 Gd. 10 Tdr. Hartk., den 7> Part øde, og 1 Bol 
1 Tdr. Hartk., halv Parten øde.«

l) Beboerens Navn er her ligesom i det følgende udeladt ; ligeledes 
Skpr, og Fdkr. af Hartkornet.
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Her tilføjes nogle Meddelelser af et Par Mænd fra de 
nævnte Sogne. Nu er der langs vesten om Vrensted Sogn 
en stor Flade, bestaaende af Kjær og Overdrev. Hele denne 
Strækning bærer Spor af, at Sandet i sin Tid har gaaet der
over, thi naar man deri graver en Grøft, træffer man under 
den 4—6 Tommer tykke Overskjold et Lag af Klitsand og 
derunder igjen et Lag Muldjord. Den nordlige Del af Fladen 
har en Gang været Mose, da der endnu graves Tørv, men 
Tørvejorden er dækket af ll/a—27* Alen Sand. Det er 
maaske næppe 100 Aar siden, at Sandflugten hørte op, efter
som en 92aarig Mand i Vrensted By fortæller, at hans Fader 
sagde, han kunde huske Kjæret i saadan Tilstand, at der hist 
og her laa Sanddynger, og naar det stormede af Vesten, hvirv
ledes Sandet op over Byen. En stor Del af denne sandover- 
fløjne Strækning er i de senere Aar opdyrket, og der er bygget 
over 20 Smaasteder, som holde en Besætning fra 2 Køer til 
1 Hest og 4—5 Køer.

I Tise Sogn findes nu ikke andre Spor af Sandflugt, end 
at der er en Strækning udyrket Jord Øst for Tise By af 
omtr. 2/3 Fjerdingvejs Længde og 73 Fjerdingvejs Brede, hvor 
der. træffes sammenføgne Bakker af Klitsand, som dog for 
længe siden ere overgroede med Grønsvær.

2. Furreby Sogn.

Derom gives Oplysning i Børglum Herreds Tingbog for 
1677. Dette Aar havde Jakob Stegelmand nemlig sine Tjenere, 
29 Mænd i Furreby, 2 Md. i Furreby Mølle foruden nogle 
flere, indstævnet for resterende Landgilde; men de fremlagde 
et Synsvidne, hvorudi 4 Mænd tilkjendegive, at de vare ud
nævnte af Tinget til at syne Furrebys Tilstand, og hvad Skade 
Sandflugt havde gjort paa denne By es Ejendom, og havde de 
da set, »Jens Klemmensens Gaard, skylder aarlig 97« Tdr. 
Hartkorn, den er baade paa Husene, Ager og Eng de 2 Parter 
slet øde. Jesper Lavrsens Gd., 97* Tdr. Hartk., de 2 Parter 
af samme Gds. Jord overløben med Sand og ikke kan saas. 
Jens Sørensens Gd., 97» Tdr., de 2 Parter er ganske øde og 
overløben med Sand. Niels Bruns Gd., 67a Tdr., de to Parter 
af samme Gd. øde og ikke kan dyrkes. Peder Hellesens Gd., 
97« Tdr., er ogsaa de 2 Parter overløben med Sand og ikke
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kan dyrkes. Mikkel Jensens Gd., 5 Tdr., er øde og ingen 
Huse paa samme er dygtig. Niels Madsens Gd., 4l/a Tdr., 
er og slet øde baade Huse og Jorden. Erik Pedersens Gd., 
43/« Tdr., deraf er de to Parter slet øde af Sandflugt. Mads 
Nielsens Gd., 33/± Tdr., er Jorden ganske øde og ingen Huse 
staar der. Jens Jensens, 27a Tdr., er slet øde baade Huse 
og Jorden. Thomas Jensens, 4 Tdr., deraf er de 2 Parter 
øde Husene og Jorden. Helle Lavrsens, 37» Tdr., deraf de 
2 Parter slet øde af Sandflugt. Jens Kristensens, 37« Tdr., 
er slet øde baade Huse og Jord. Mads Thybos, 2 Tdr., deraf
de 2 Parter slet øde. Furreby Mølle..................................og
haver lidt stor Skade baade af Vand og Sand, saa den kun 
kan tjene den halve Mølleskyld.« To af Furreby Mænd frem
lagde endvidere deres Fæstebreve, udstedte 1674, hvoraf ses, 
at de hver havde fæstet 7« øde Gaard, hvorfra Mændene vare 
bortrømte, og hedder det i samme Breve »fordi der ingen Huse 
er paa samme Gaards Part, skal Fæsteren være fri for Steds- 
maal og for Landgilde i 3 Aar, om han denne Gaard kan 
faa opbygget og siden give, som det sig bør.«

Samme Aar som dette Tingsvidne optoges, lod Amts
skriveren paa Børglum Herredsting læse følgende Brev: »Saa- 
som Jakob Stegelmand rester en stor Del Penge-Contributioner 
(226 Rdlr.) af hans øde og forarmede Gods her i Amtet, og 
ingen Udgang ses, hvorved Resten kunde bekommes, da her
med befales Herredsfogden i Børglum Herred, at I paa hans 
Vegne lader Medtjenerne udi Furreby, Vrejlev, Em, Vraa, 
Lyngby og Torslev Sogne forbyde, at de aldeles intet svarer 
til deres førnævnte Hosbond, førend samme Restance var deraf 
betalt.« Det var altsaa de forskjællige »kongelige Skatter«, 
som stod til Rest, hvad der var almindeligt i disse Tider. 
1681 synes det, som om hele Furreby var iblandt det Gods, 
som for resterende Skatter var tildømt Kongen, da Amts- 
skriveren dette Aar paa Herredstinget lod læse en »Opskrift 
paa hans kongelige Majestæts tildømte øde Gods her i Herre
det, hvorledes det er besat, og hvad Indkomst deraf for Aaret 
1680 er indkommen«. Deri forekommer den korte Bemærk
ning: »Furreby Sogn og By, hele Furreby haver skattet i 
alle Skatter for 1680 af 247« Tdr. Hartkorn saa og 24 Rdlr. 
for Landgilde og Arbejde, og af 2 Gadehuse 18 fi, sand- 
flugen.«
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Nogle Oplysninger, som en i Furreby boende Mand har 
givet mig, kunne maaske knyttes hertil Nu er der næsten 
ingen Sandklitter ved Furreby, men man pløjer og saar helt 
ud til Havbrinken, saa det er kun lidt af Byens Jord, som 
ikke er under Ploven; men at Sandet en Gang har gaaet 
over den dyrkede Jord, ses tydelig langs Havet, hvor man i 
Brinken ’/a Alen neden under Sandet finder Plovfurer af 
Muldjord. I den sidste Menneskealder ere omtr. 140 Tdr. 
Land af den sandoverfløjne Jord indtagne til Dyrkning, men 
give ikke stort Udbytte, da Kornet, som gror derpaa, saare 
let forbrændes, og i tørre Somre avles der saare lidt. Den 
største Part af den opdyrkede Jord maa i sin Tid have været 
Eng eller Mose, da der under Sandlaget findes et Lag Tørve
jord. Furreby Bæk, som nu i et dybt Leje og med mange 
Krumninger baner sig Vej til Havet, har ogsaa en Gang i 
Tiden forandret sit Løb, thi Furreby Vandmølle har før ligget 
paa et andet Sted, hvor man endnu ser Levning af Mølle
dammen, hvortil Bækken den Gang maa have gaaet. Det er 
sandsynligt, at Sandflugten har tvunget Bækken til at søge sig 
et nyt Løb, og da Bækken flyttede, har den tvunget Mølleren 
til at gjøre ligesaa. Ellers har Havet i den senere Tid været 
en slem Nabo for Furreby. En 91aarig Mand, som bor i 
Byen, vil vide, at Havet i hans Levetid ud for Furreby har 
borttaget et Stykke Land af omtr. V2 Fjerdingvejs Brede, og 
der, hvor Havet nu gaar, et Stykke fra Land, fandtes fordum 
en Brønd, saa man deraf kunde slutte, at der paa det Sted 
har været Beboelse i gammel Tid. Et Sagn fortæller end
videre, at Havet en Gang skal have bortskyllet en hel By, 
som laa vester ud for Furreby. De fleste Steder i Furreby 
ere i den sidste Menneskealder flyttede længere ind i Landet.


