
Linaa Sogn i gamle Dage.'r
Ved Eov. EoBRpno.

II. Byerne.
aa jeg forudskikke den Bemerkning, at jeg i denne

Afhandling vesentlig beskreftiger nrig med den Del

af det gamle Linaa Sogn, som ligger Ost for Silheborg' Det

vilde nenrlig fsre altfor vidt og tage mcget mere Plads,

end jeg her har at raade over' om jeg skulde tage Hoved-
gaarden Silkeborg og dens Forhold under Behandling. Dette

sitlste Emne vil jeg forhaabentlig faa Lov at behandle andet
Steds og sotn en Flelhed for sig. Her holder jeg mig da i
alt vasentligt til Bsndergodset Ost for Silkeborg, kun med

Strejftog over paa den anden Side Remstrup Aa.

- Omformningen af Landsbyen har taget F'att si-

den Udskiftningstiden i Slutningen af d'et 18de og i Re-

gyndelsen af det 19de AarhundI"erl,e.
Fmllesdriften forbod indtil da al Lrdflytning, og de

tret sammenbyggede By,er med deres Hel- og HaIv-
gaarde, Boel og jordlose Huse laa, som de havde ligget

i Aarhundreder. De eneste Forandringer i Byens Ud-
seende foregik i Reglen ved Deling af Gaardene, Om-
bygning og Opforelse af et enkelt nyt Hus hist og her
inden for Byens gamle Omraad,e (,,Formerit et Hus",
som det hedder).

Farst da hver Gaard og Boel tik sine paa mange

r) Fortsat fra Aarhus Stifts Aarboger 1914, S. 153.
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Steder spredte Agr.e samlede, og ikke rnind,st da tra-
stejorden gik over til Selveiend,o'm, fik Bsnderne frie
Hrender til at indrette sig, som d,e havcl,e Lyst. Man
sad nu som Herre paa sit eget, kund,c bygge s,om man
vilde, indfone nye Driftsrnaader, dele Ejendommene,
flytte ud paa Udmarker og Overd-rev.

I Linaa Sogn gik Udviklingen her parallelt med det
ovrige Lands. Byerne er bleven spr.edte ud over Mar-
k'erne. S'ognet cr, som saa mange andrr Steder, bleven
som en stor I3y. Og det vil vel her, so,m alle Steder,
ende med, at alle jordejende Ir,olk flytter ud paa deres
Jord, og Byerne bliver en Samling af jordlose Huse.

Man har nu i Linaa S,ogn ret tpt beboede Udmar-
ker i Vangved, Bjarup, Raaballe (hvor Skoven l,aa),

Holkenborg (den store Nminding mell,em Laven og
Linaa), Sejs, Haarup Xlark, Skjellerup - Nygaarde.
Desuden har Jernban'eanlregene Skand,erborg-Silke"
borg og Silkeborg-Langaa drevet tre Stationsbyer op:
Laven, Svejbrek og Resenbr.o. Og d,erLil er der jo i den
DeI af Sognet, s,om laa paa den ,anden Side Gudren-

aaen (se Kortet i min Afhandling om Skovene), men
nu forlrengst er udskilt, r"okscl en K,ohstad op - Silke*"
borg -.' omkring den der i 1844 anlagte Papir"fabrik.

I de to Aarhundre,der, som gik forud for Udskift-
ningen - de to, vi srcrlig beskreftiger ,os med her -har Sognets Byer altsaa ikke i nogen vresentlig Grad
skiftet Udseende. Bykortene fra Tiden omkring 1800,

som paa et enkelt nrer forlrengs't er gaaet til, men som
der heldigvis findes G,enparler af i Matrikulskontoret
i Kgbeirhavn, viser os Byern,e, som de har set ud i
disse to Aarhundre,der- og llormodentlig langt lrengere
tilbage. Jeg maa dog her tage det Forbehold, at der
k a n have ligget et Hus hist og he'r, som ikke er rned-
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taget paa I(ortet. Ved Opmaalingerne er det jo i forste
Rrekke Gengivelsen af Arealerne, det grelder. Saaledes
v6d vi fra Lensregnskabcrne, at der har vreret Bebo-

Konr oven LlNee rne 1792.

else i ,,Nylykke" (se Afhandlingen om Skovene, S. 151).

Og et Sted mellem Silkeborg og Resenbro laa ,,Krud-
huset". Og der kan have vmet flere.

- Vi begynder da mcd Hovedbr'en L i n a a.
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I)et viser os en rt(lprtgct Rin'qlll'. Iiingens Ilovetl
led danncs af Galtrclenc: Prn:stegaartlen (1), (iandis-

gaarclen (11 a) (scncrc Overgaard, nu Linat Storglartl ).

Smeclegaardene (t)-10), Ilollcgaarclcnc (12), Iiannikt-
gaar.clene (4-17-19). 13or.rpgiutrrlenc (ir-6), \'cslorqaat'tl
r16). Hoggaarclcn (15). Iliollcgaardene (7-8).

Ilcllem disse og Prrcstegaardcn fincles I(irken. IIcl-
lcrn Mollegaardcnc <,rg Iianniliegaartlene laa ctr llrckkt:
Boel og Gadehusc (hvoraf etrliclte endtltt cr tillxtgt'r.
Og paa .,Gaden" selv (dcn aaltue Plads rnidt i Byen)
laa .,Gaasedamnlen", dcr havde sit Tillob og Aflob ved
Brckken, sorn den I)ag i Dag vcd Efteraars- og Vinter-
tid deler Byen i to l)ele, I(roen (14), Skolen /ll), Smc-
dicn (57) og nogle flere Huse.

Gaardenes IJjere gennem Tidcrne er tlet' i tlcn forc-
gaaende Afhandling (om Skovene) i I(orthed gjort Re-

de for. Jeg skal hcr blot tilfoje, at af Husene tnellem
Gaardene og paa ,,Gaden" Iaa en Del under Gaard'ene.

I)e ovrige stod i direkte Frcsleforhold til de forskellige
I')jere: I(roncn, Slregten Fischer, Aarhus 13ispeslol,

llniversitetet o. s. v.
I Prresten Palle Pedersen \Venclels Dignatio prrcpo-

situra aI 1661 nrevnes ingen Husc til Prrstegaardcu
(Nr. 1), men i Prresten Chr. Gybergs Opgivclser orn
Ilmbedet i Gjern Herreds Ilmbedsbog al 7772 er d'r:r

komrnen 6 I{use under den:
.,3 iordlnse, dog med I(aalgaardsjord ved" (1 ved

..I{nopledet" (den sondre f}dkorscl af Byen), ,,2de vcd

rlcn Oster side af Gaasdamtnen"), ,,3d'e paa den vrcster
side af Gaasdamtnen". I 1792 cr der dog kun 3 Huse,
deraf ,,to samledc Huspladser rned Haver nord paa

Gaden" (vist de to, som laa norden for den nu ud-
fyldte Gadedam, og som hed ,,Knoldhuset" og .,I)arn-
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borg", henh'oldsvis i den nedre Ende af Gartnerhaven
(den gamle Skolehave) og der, hvor ,,Kapellanhuset"
nu ligger).

Til ,,Gandisgaarden" (11 a) nrcvnes i 1665 - da den
beboedes af I{ans W,orm - fler'e Gadehuse. Og under
den samme Gaard nrevnes i 1792 to Huspladscr med
Flave i den sydostre Side af Byen, en Haveplads midt
paa Gaden,og e'n Flusplads med T,oftl,o,d sydost i Byen;
altsaa 4 Flusc.

Dn and,en af Huspladserne angives
Degnens Bolig (,,sydostlig for Gaden i
det midterste af Husene (2)).

i 7792 at vrere
Byen") (vistnok

Ilndvidere havde Vestergaarden (Nr. 16) .,'en IIus-
plads med I{ave" nordenfor samlne Gaard"

De lleste af de ovrige Huse, hvoraf igen Storstepar-
t'en havde Marklod,der vesten ior Byen (mellem Bak-
kerne i Halved og Aaen), hsrte til I(apil.let i Aarhus
eller Universitetet.

I Byen er af Gaardolle nu kun tilbage de to Hjorte-'
gaarde (Nr. 7 og 8), d.en ostre Mollegaard (Nr. 12) (dog

nu beliggende ved Tornleddet). og den ene Borup
gaard (Nr. 6).

Smedegaardene (Nr. 9 og 10) er begge udflyttede,
den ene find'es vest for Mollen, den and,en nord for
Kroen og den gamle Aarhus Landevej. Den vestre
Mollegaard Iigger ved den nye Land,evej, hvor en Side
vej stikker ind til Byen, ind mod Forsamlingshuset.
Kannikegaar'dene (14 og 17) er flyttede syd og sydvest
for Byen. Nr. 19 er iorsvundet og sikk,ert lagt ind un-
der Nabogaardene. Den sstre B,orupgaard (Nr. 5) er
lagt ind under Nr. 6, Vestergaanden (Nr. 16) ligger
nord for Byen, Hoggaarden (Nr. 15) i Sydost. Prreste-
gaarden ligger nede ved Aaen (den gamles Tornt og
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Have er lagt til Kirkegaarden), og Gandisgaarden eller
Overgaanden ligger ncde under Hesselskoven i Nord.

- Gennem Byen, over Gaden, gik Vejene. Fra
Syd puttede den gamle Skanderborg Landevej - ovcr
Byerne Tulstrup og'Ibrring, gennem,,Bomholts Hulc"
forbi ,,Raaballe" ned ad ,,Bollingsbak" - sig ind gen-
nem ,,I(n,opleddet". Iira Ost kom Aarhusvejen over
Dallerup og Mollerup skrerende den sydlige Ilnde af
Hesselskoven ind gennem ,,Tornleddct", lab sammen
med Skanderborgvejen og gik selvfolgelig ind til Kroen
$r. 1a). Af d,enne staar endnu Stu,ehuset(,,Isteruaden")
tilbage, ubeboet og gemt bag en stor To.Etages Kob-
mandsforretning. Over Vinduerne i Syd skygger to
gamle Linde. De ovrige Langer blev i 1854 nedrevne
og opsatte igen s,om Linaa Nlolle, ,der nu er nedbrrendt
og ombygget. Skolen (3) - en af Fred,erik IV - staar
endnu, m,en benyttes ikke sorn Skole. Smedien ligger
nu nordligst i Byen (far 57) ved Voel-Vejen. Ind fra
Vest, fra Silkeborg SIot, Kno og Molle over Haarrrp
kom en bred Vej gennem ,,Vesterled". Og fra Nord
over Resenbro og Skjell,erup gik den fjerde Hoved-
land,evej (Viborgvejen) - som den Dag i Dag - ind
forbi Hjortegaardene. Endelig kom ogsaa fra Nord,
fra Skanderup og Voel ned over Aaen ind mellern
Prrestegaarden'og Gandisgaarden en Vej, som benyttes
endnu.

Lad mig her tilfoje, at Vejene gennem Byen var,
ligesom mange af Toftern,e, hegnede med Sten- og
Jorddiger, hvoraf en Del staar den Dag i Dag, og kan
staa i Aarhundreder endnn. Kirkens gamle Stendiger
er desva:rre forsvundn,e og erstattede af snorlige, ke-
delige Cementmure, hvis N{ateriale kun for en ringe
DeI er hentet fra Markerne omkring Byen. De er der-
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for sair lidet hjemlige og ligesom l(irkens Xluld og de.

der hviler i den, og som satte S'tendigerne, fremm,ede
og uvedk,ommende.

Digerne i Linaa - og i Sognets ovrige Byer - har
op igennem det 18de Aarhundrede stadig vreret un*
derkastet offentligt Eftersyn. Dette er oftest kredet
sammen med Tilsyn med Pil,eplantning, Grofter, Ny-
plantning i Skovene - Skovridere og Skovfogder var
da ogsaa grerne med blandt Synsmrendene - og un-
dertiden ogsaa me'd - Svin,eringning (Anbringelse af
Ringe i Trynen for at hindre d,em i at rode). Blandt de
mange Synsforretninger anforer jeg den fra 1739. Det
hedder her:

,,Skjellerup: 6 Mrend (i Byen). Fin'des ingen
(Sten)-Diger. Ingen (Jord)-Diger for der.es Mark dette
Aar at koste. Pile 40 St. (for hele Byen).

H a a r u p: 9 Gaardmand. Har ingen Stendiger op
sat, saasom de dertil ingen S,teen, som dertil kunde
bruges, paa deres Mark kan faa. Ingen ny,e (Jord)-
Diger, de gamle i god Stanrl. PiIe har de ej heller sat,
heldst de tilstaae ey har villet groe og er gandske ud'
gaaen.

Skovopelskning i Haarup Skov 150 Favne (langt)
og 30 Favne (bredl").

Lavind Bye: 6 Mrend. Nye Grofter kast 60 Fav-
ne. Ingen Stendiger af Nye opsat. Pile 40 Stk.

Har opelsket (Ege) 40 og 28 Favne.
Moldrup: 9 Gaardmrend. Nye Stendiger 46 trav-

ne. Nye J,ordgrofter behoves ikke. 55 Piile.
Linne Bye: 3 (?) I(ongens Bond,er og 8 Caniche

Bonder. Ingen nye Stendiger. Nye Jordgrofter beho-
ves ikke, de gamle i god Stand. Piile behover ikke at
plantes."
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Hvorledes Markerne blev fordelt ved Udskiftnin-
gen, giver medfolgende Kort, som kun gengiver Byens

nrermere Omegn, delvis Besked om. De er, som man

ser, stukket stjerneformigt ud fra Byen, saavidt muligt
ud for Gaardene, hvortil de horer. Hvor disse havde

deres Vange f sr Udskiftningen, kan der ikke siges no-
get bestemt om. Men det er vel rimeligt, at de fleste

af Gaardene har haft Andele i de Jordstykker, som de

gamle Marknavne dakker. Jeg anforer da disse - el-

ler d,og de 'af dem, som de gamle Bykort har - for
samtlige Byers Vedkommend'e. De bor bevares fra
Forglemmelse. Kortets kan man sclv lrese sig til' Hvad
de uden for Kortet angaar, vil vi begynde ved N'Iolle-

rup Skjel i Ost og nrevne, hvad der ligger i Aadalen
ind under Bakkerne paa Nor.dsiden af Aaen: Bekdals
Agre, Tinghusdals Agre, Torvedals A., T,oppikots Blok-
ke, Svinhusdals Agre, Christendals A., Fynknolle, Tol
(Tyr?) A. Saa har vi naaet Broen over Aaen, og vi fort-
sretter om efter Msllen: Kilde B., Molvads B., Neder
Molvads A. (her har i gamle Dage vreret en Overkorsel
over Aaen og vistnok en Molle), Molle A., Anbjerg A.

Og oven for Bakkerne ud til Voel Skel fra Ost til
Vest: Forst et Stykke Hede, saa flalvmaal, Lang Agre,

Tver B. ind til Voel-Vejen og paa den vestre Side af
denne: Molkjars Agre, Anbjerg A., Smededals A. med
Hede, og endelig helt ind mod Voel og Skjellerup
Marker: Vangveds Agre, Van,gveds B., Kolds 8., Vang-
veds Hauger. Engene norden Aaen fra Vest til Ost bre-

rer Navnet: Anbjerg Eng, og vest ior Broen: Munk-
dals E.. Svardals E., Sk,ovholm, Adenholm, Esbyvad,
Over E.

Sonden for Msllen findes Mostidals Agre.
Vest for Byen har vi Halved Agre og l{alved B.
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(hvor der tidligere var Skov) nord for den nuvarend,e
Landevej og Stavns Hule. Syd for Landevejen vest for
Byen findes Kjellinghojs A., Sandbjerg A., Egehojs A.,
Halvmaal, Birkved Hede A., Tver A.

Af Navne i Linaa Vesterskov har vi i dennes
sydostre Del Madses Hauge. Syd for Aarhus Landevejr
findes under Bakkerne Hestebjerg Agre, og oven for
Bakkerne Ingerball,e A., Ifuaabidals A., I(jar A. og B.,
Lundbjerg og I(lingseng. Langere mod Ost har vi
Snog (Smog) A., Bredkjar (Eng), Kringel 8., Hjelm
Braad, Halder, Sonder Hed,e, Hulsig A., Kaas. Dermed
er vi kommen helt ud til Mollerup Skel.

Ost for Byen mellem ny og gamle Aarhus Landeve!
ligger Skitorn (!) A., Noes, Bjerrum (d,en gamle Skole-
lod). Og mellem gamle Aarhus Landevej og Hesselsko-
ven ligger Skram-, Selle- (Solie ?), Endels- og Ege A.

Lad mig sluttelig bemrerke, at der maaske har va.
ret mange flere Stednavne end d,em, Kortet - ogsaa
de ovrige Bykort - udviser. Men selv ikke ved Fore.
sporgsel hos gamle paa Stedet opfodte Folk har jeg
kunnet faa fat i flere. Og mange ,af Kortenes Stednavne
har de gamle end ikke kendt.

Mollerup er ikke omformet i nrer saa hoj Grad
som Linaa. Udflytning har saa at sige ikke fundet
Sted, blot nogen Deling af Jorderne og Nybygning.
I(un en enkelt Gaard er nedrevet, og dens Jorder lagt
ind under andre (Nr. 9). Nogen Om- og Tilbygning har
fundet Sted og endelig nogen Flytning (Nr. 5 og Nr. 1),

men inden for Byens Omraader. Medens nresten alle
Gaardene i Linaa hnr Navn, synes dette kun at have
varel Tilfrldet med tre i Mollerup, Nr. 1 ,,Vester-
gaard", Nr. 7 ,,I(rogen" og den uden for Byen mod
Vest liggende,,Tornberg".

8
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I(ortet - af 1816 -, som her hidsicttes, indeholdt

ingen af de gamle Stedsbetegnelser. De, som findes

paa det, har reldre stedkendte Folk givet rnig.

fu,*,

Laven.
Vcst og syrd

3 Gaarde og

tct lidL rnod

Konr ovrR r\{or-lsnuP pne 1816.

I(ortet hcr er saa gammelt som fra 1787'

for Vejen, som gaar gennem Byen, ligger

et Boel. Den ene af Gaardene er nu flyt-
Vest og dcn an'den ud i Pukso Mose mod
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Nordost. Syd for Vejen findes tillige et Par Hus'e. Ost

for Vejen ligger to Gaarde, som begge, saavidt kan
skonnes, ligger paa samme Plads endnu. Nord for
Vejen er et Par Huse.

Af Gaardene vest for Vejen er den ene Lavenh'ov-
gaard. som paa et senere Tidspunkt i disse Afhandlin-
ger vil blive nrermere omtalt. f)et samme grelder tror

Borgvolden ,,Dynres", som ligger syd for Byen paa en

Halvo i Julso.
Udbyggerhusene i Sydost, paa Byjorderne ved Jrtl-

soen (B,omholtsvig) Krersgaard, er - ligesom Over- og

Neder-Bakb,o i Vest - skudt op i Udskiftningstiden'
Derimod er Vandmollen Kars Molle en gammel

Ejendom og har tilhsrt Bispestolen i Aarhus (senere

Universitetet). Dens Vandkraft har aldrig v&ret stor,

den har kort rundt med en tynd, lille Straale over et

Ovenfaldshjul, og i Sammenligning med de store Mol-
ler i Ry og Silkeborg, der gik ved Gudenaaens brede

Vande og havde Molleaksler, der var en AIen tykke og

15 Alen lange, og som synes at have haft Privil'egium
paa Malning i vid Omkreds, har den jo kun vreret som

et lille Barn. Men den har altid ligget smukt lunt i
Kanten af Bomholt og Kjrers Skov med den herligste

Udsigt over Skov og So.

Dens Navn har jeg forst truffet i 1663, da der er en

Moller Niels Andersen, som sammen med en Jens An-

dersen i lllollerup tager Syn paa ,,I(jrers Skov og gond-

holt Skov". Den samme Andersen optrreder i satnme

Egenskab - som Syner - 1665. 1678 hedder 1\Isllcren

Jens Nielsen. 1701 sidder d'er en Soren Anders'en eller

Soren Moller i Krers Molle. Ifan strcvnes det Aar af

Chr. trischer paa Lavengaard (Lavenhovgaard) for
formentlig ulovlig F:edrift i Raabalie og paa Laven og

8f
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Mollerup Marker. Han svarer igen med en Strevning
til Chr. F. for forskellige Ting bl. a. et ulovlig hugget

Trre i Kjars Skov og noget Enggrres, der er bleven

hugget af ind over Skjellet. Soren Moll'er bliver gift
1707 med Kirsten Rasmussen, vist fra Linaa' Og til
Faddere for sine to Born af 1710 og 1713 har han

Linaa-Mand (Niels Hog og Chr. Thybo)' I en stor
Stavning paa Kobmandsvarer fra en Aarhus-Kob-
mand i 17C8 til mange Mrend i Linaa Sogn findes og-

saa Soren Mollers Navn. Han synes i det hele taget at

vare bleven forfulgt af Strevningsmend. I 1710 er

Chr. Fischer, Silkeborg, ude efter ham for resterende

Folke- og tramilieskat, som han har vreret skyldig i
flerc Aar. Og i 1713 bliver det helt galt. Da strevner

Rasmus Bertelsen i Linaa, paa hans Husbond ,,onni-
fersitetets" Vegne, for Restancer til deite. Soren ved-

gaal Grelden, som er svulmet op til 43 Rdlr. 5 Mk. 2

Sk., men han undskylder sig da ogsaa med, ,,at tider-
ne i de aarringer er saa besvrerlig".

Det ser ud til, at det kort efter er brren'dt sammen

om Soren Moller. Han maa fra Msllen paa Grund af
Restancerne, Mollens Forfald og ulovlig Skovhugst.

Molleren i Toustrup, Niels Jensen, og Tomrermand
Jens Pedersen af Mollerup tager Syn ,,paa Mollevrerk
og Husene". Der mangler Fjal, ,,til Rinder", ,,2 Peel

i Vandverket", ,,2 Eggeboel" (Egebul) til Carmen",
.r,1 Stiboer", ,,tapen i Mollaxelen", ,,Knaghiulet skal
rgioris af nye ", ,,Kuben" ogsaa af ny. Husenes Brost-
freldighed er sat til 32 Rdlr. De,t bliver ialt 46 Rdlr.
.3 Mark.

Den ulovlige Skovhugst forevises ved samm'e Lejlig-
hed. Der er ,,nyelig huggen" en Bog ved ,,den norden
:Side af hafuen". en ,,Paa Kollen" ved ,,hordal", en i
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,,skjeldallet" og en ,,hu,ol Bogestouen fantes ved lauen.

skiel" og en ,,ved osten Side af hauen".
Det ser ud til, at Soren Moller har brugt sig ganske

godt paa Universitetets Regning.
Men Soren klager saa for Retten over, at Universi-

tetet ved sin Fuldmregtig Oluf Olufsen ,,har sat mig
fra mit brod og nrering og den over mig faldet dom
borttaget al min boe". Han renser sig for, at han skal
have ladet Mollen forfalde, ,,som ieg ugierne med
mange smaae horn maatte quitere". Han paastaar, at
det af en tidligere Fuldmagtig udviste Egetra duede

ikke, saa han har maattet lade sig noje med Bogetra

- taget det selv - ,,hvoraf min Nlolle lidet kunde
hirelpes".

Dn Msllen ,,udbrod" i l7l2,,,hvorved dend fick en:

temelig storre skaade", fik han heller ikke and'et en'd

Bag al, reparere med og maatte saa for egne Penge

kobe Egetra ,,mig til stoer bekostning". N[en Mollen
blev dog flikket saaledes sammen, at ,,ingen med man*

len (Malning af Kornet) har vmet opholde't". Han me-

mener, at Skylden for Brostfaldigheden maa lregges

paa ham, som ,,nu har antaget den og sig ey paa Mol-
vrercket forstod". Han beder godt for sig paa Grund
af sin Fattigdom, sin Kone og de smaa Born.

- Om Ssren Moller fik noget ud af sin Klage, ved
jeg ikke.

I Midten af Aarhundredet sidder der en Moller,
som hedder Dynes (Dines) Jensen Morch. Kirkebogen
bringel de knappe Oplysninger om ham, at han har
vrcret gift to Gange, har nogle Born og dsr 1750. Af
Begivenheder i Moll,en i hans Tid er der kun opbeva-
ret noget om en Stavning 1723 til Dynes, da han har
plojet Enken Ane Rasmnssen for naer,. noget, der ofte



rejste sig Retssager paa. Endvid,ere meddreler Tirrgbo-
gerne i 1736, at et stort ,,Tord,en Vand" har gennem-

brudt Molledammens Dremning, skyllet ud over Ager

og Eng og gjort stor Skade. Beretningens Paalidelig-
hed er bekrreftet for Retten med ,,Saligherds E,ed" af
tre Mand i Alling, hvoraf den ene af Dyr-Slregten.

Endnu kan till'ojes, at Dynes tr{ollcr sammen med
en anden. Moller er med at tage S.yn paa R1- Molle i
7737.

Den nrcste M,oller var vist Jens lla,nse,n Brehr (af
Brehr-Slregten fra }Iaar-up). Han synes at have haft to
Dotre gift i Mollerup mcd Gaartlmrcnd,ene Iimtrl Gal-
ten og Jens Bertelsen. .lcns Hans,en dor 68 Aal gamtnel
1785. Mere ved vi ikke om ham. I Slutningen af Aar-
hundredet er Mollen i Hrenderne paa Laurids Chri-
stensen Hoiris, som fsrste Gang er gift med Bereth
Knudsdatter (vist Datter af Gaardejer Knud Knudsen,
Mollerup) og anden Gang, 1805, med Jo,mfru Ane Dor-
thea l\fsller (vist fra V. I(ejlstnrp). Han har vist
vreret ,,lidt uden for Bondestand,en", svogret med
Landinspektsr Sorensen paa Lave'nhovgaard, brugte
ved Barnedaab Egnens Proprietmer som Fadd,ere.
Han har Kjers Nlslle ved Aarhundre,dsklftet.

-- Vi vender tilbage til Laven By. De gamle Navne
paa Tilliggendet i den nrermeste Om'egn er t'olgende:
Nordvest, vest og sydvest for By,en: Stenbro Vang (ved

Linaa Vej), Vester Ager, Gaas,e Blokker. Sydpaa: Stejl-
bjarg med Byllibak og Gammel Kold, Dynpsfang
thvorigennem Vej,en gaar til Dynres). Mod Syd,ost, CIst

og Nordost: Raadal, Dybdal (nonrl nm hvilke Molle-
vejen gaar), Kr.ogsballe, Krogs Moser, S,onder Rur:,
Peihus l(irer, Nsr Iiue, Plus Hu]. Trct ne,d mod Byen:
Gammel Blokker. Oster Mose og Bag Tofterne. Mod
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Nord har vi l'eyhus \rang med Barsel (?) Kjrer, Bred-

kjeer og Revling tr[ose.

I Udkanterne af Laven Jorder findes mod Nordvest

Askovhoj. Fra denne I{oj stmkker sig bag om Bakbo

Mose i Kanten af Skoven Dybdal med sin Brek i Bun-

den ned til Svejbrek Odcle, hvorfra der er'den korteste

Overfart til I\{ogclo. I-angs Socn har vi Skibsled Land,

Biens Balle (lige ned for Iliens Dal), Trankjrer (ved

Dvnrcs), Ilolltloy (llollecll'ndet. FIer maa vel have lig-
get en NIolle. Der er mrcgtigt Vrtld i Bankcrne. Nlan

havde meget Besvrr m'ed at anlregge Jernvejen her.)'

De stejle Dale ned mod Stationen hedcler Krogdal og

Skieldal.
Ost for tsogelund ligger Lcrgrav A. Her findes og-

saa de to smaa Skovhoveder Stor"e- og Lille Thogesens

I-und. Mod Nord har vi Puk So med stor Mose, (hvor

I-aven Meend har Torveskrer). Ost for So og NIose er
en smal Ilngstrirnrnel: I)ukso-Gronning. Vest for N[o-

sen or Hccle. hvoraf den norclligsle Det kaldes Myrr-
Hoved. llcle i Ost ved Skand'erborg Lan'devej, der het'

lige er stegen op fra den skumle Bomholts Flule, har
vi Mathises Havc, N{oll Ager og Ilnoppens I(rer. Og

endnn lrengere ude paa tlen and,en Side Landevejen:

Sir.c' I(arrct, Raaballt: (hvor Skoven vtrr), dc smaa Sige.

Skjellerup. l(ortet over Skjellerup er tegnet

1793-94. f)et viser os l)5'cn, omlrent sotn den ser ud

rien Dag i Dag. tr{ecl I; Gaarde i Ilad fra Syd til Nord
langs Aaengcn og rned nogle faa Huse om sig - rigtig
en Terrainby. Sk'oven cr borte. D'er er IIede i Syd, op

m,od <let tr1'lt}'ggetlc Skjellerrrp-Nyqaarrle'-- nrcvncs

fsrste Gang i 1780 som ,,Ny SkjellcruP" -, i Nordvest
ind mocl Resenbro og mod Ost paa den anden Side

Aaen ligger nordligst Torup Hede og syd for denne
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Torup Nlark. Hele det Stykke Land staar op gennem
Tiderne anfsrt som Frellcsjord for Byen, hvoraf Bon-
dernc svarer Landgilde i Ilallesskab. I Matrikulen af
1664 hedder dct, at de har skattet af det, og det har
),veret fellidtz fagang", men ,)nu havcr en gandsche
deel aI Assessor Rosenorns (Tvilumgaard) tienere op-
brudt och i brug". Der findes ogsaa i Tingbogerne en
Sag, som viser, hvorledes Mrendene fra Sminge om
Natten gaar ind paa Torup Mark og tager de Skjelle-
rups Mrends Avl. Sagen maa dog i Tidernes Lsb vrere
bleven ordnet til Skjellerup'ernes Tilfredshed, thi paa
Bykortet staar Torup Jord udskiftet mellem By-
mrendene.

Af Navne paa I{ortet anfores: Lrengst mod Nord
ved Gudenaa: Aal Enge, delt i Smaalodder, Brckken
lobel gennem dem (der findes ingen Nlolle). To andre
Engc nrcrmere Byen, vest for Brekken, er Sparmose
(nu opskaaren) og Aakjrer. Vest for Byen har vi Bor-
ring Ager, Roddeland, Balsbjerg og syd paa Brohoel,
Birkebjerg og Fladhojsvang.

Af Nfarkepunkter paa Skjeller-ups Jorder maa frem*
haves ,,I(ruohuset", som allerede i Forbigaaende
er nrevnt. Hvorfra det har det mrerkelige Navn er ikkc
godt aL vide. Maaske er det det i 1634 opforte ,,Hus udi
Resenbro, som en i\fand bor udi at tage Ware paa
I(ong Mayz Skouff" (se Afhandling om Skovene). Hvor
det har ligget, kan heller ikke bestemt siges, mcn i 1664

i et Syn paa Skovcns Grcrder nrcvncs ,,Haarups Enge
ved Aaen fra ,,I(rudhuset" og Huoll Eng og I(ongs-
holms Eng". Det maa altsaa have ligget mellem Resen*
bro og Skoven. I 1772 brrender det. Af Brandsynct faar
vi at vide, at det var 15 F-od langt og I Al. bredt. Det
er beboet af to Mrend: Thomas .Iensen og Rasmus Pe-
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dcrsen. Der var Arm,od i Huset: Iidt Iiotlcr og en

,,Smule Sengkla:der". Ilden opstod vcd Nliddagstid.
Blrcsten var strerk. Det laa ganske vist ved ,,Adelfart-
veien" (til Silkeborg Slot fra Skjellentp), men ,,ing'en
hyer eller strcder saa ner derved ,er beligende, at nogen

fsr Ilden aldeelis hafde tag,et over haand kun'd,e kom*
me til hielp eller Itedning".

Det har altsaa ligget ved Vejen, men langt fra Byen.

1724 bor Th. Jensen i Skjellerup og Rasmus Jensetr

i Sminge. Huset er rimeligvis flyttet ind trl Byen. Gl.

Anders Fisker i Skjellerup har da ogsaa sagt mig, at

han af gamle Mrnd i sin Barndotn har hsrt Tale om
et [Ius nordligst i Skjellerup, som hed l(rudhuset.

E,t andet og rnere lretydende Sted er Resenbro-
Huset.

Her har sikkert fra de rldste Tider vrerel Overfart
eller Bro. Her gik Adelvejen til Viborg op forbi Resen-
dals Molle, som laa inde under Godvad Bakker, og
ind gennem Hids og Lysgaard Herreder.

Vi horer stadig Tale om Brokorn (til Vedligehol-
se af Broen). I Cancelliets Brevbsger af 1548 siges, at
det hreves af Ssffren Jensen, Balle, Herredsfoged i
Hids Herred, og Anders Bonde i Sorring, Herredsfo-
ged i Gjacrn l{erred, mod at dc ,,holcler Br.oen vel farr-
dig med gode strerke Stolper og Bolfjrel og med ,,re-
cker" paa baade Sidcr, saa den veifarende tr{and ikkt:
ved deres Forssmm'else lider nogen Skad,e".

1669 strevnes Bsnder fra Rogen, Soring, Toustrup,
Laasby, Flensted, Vissing, Torring, Haarup, Linaa for
Brokorn. Folk langt inde i Landet har altsaa maattet
svare til Broen. Ilvormeget der paa delte Tidspunkt
gives, siges ikke, men om Kon,gensbro - lrengere ind
mod Randers - ved man, at rter 1615 og 1{i21 ydcs af
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Brokorn 11t7, 'l'd.. 1 Skp. aI hver' ]Iand. 1ii67 lignes

det paa Tinge. og i 1709 sogcs }liendenc i Sminge, \roel

og Skjellemp lor tlel. Da el del ansat til 1 a 2 Skp. Byg
pr. Illand.

Reparationen af llrocu ltar i alt ilald til Tidet' -
paaligget Bromandcn eller Vagten. I 1673, da Broen

er underkastct en stor Rcparation (,,meget brostfrcldig
Saa dend Reysertde ikke kand der offucr komme ttdetr

stor liffs fare") forbyder Ridcfogden paa Silkeborg

Menigmand at levere Brokorn til Bromand'en, ,,for
han har gjort Broen istand".

Uncler denne Bro gled i Aarhundreder Pratltnene,
rned Sejl, stagecle frem og tnrkne mod Strommen

af Hestc ned gennem de brede Enge' IIed Trre fra
Skoven o. a. nedad og Varer til SlotLet opad.

I 151-11 lraalrcggcs dct vt-'d kong Brcv I-ensuranrlcrt

paa Silkcborg, Hans St5'ggc, at han gjor sin yderste

trlid til at Sluserue ved Guden - som Aaen da korte-
iig kaldtes blivcr gjortc. saa Praurtnenc kullne gaa

vel mellem Randers og Silheborg. I)crsom der staar

Prcle i Veien under Broett, skulle de optages og srettes

et andet Stcd, saa den bliver lige strerk.
Og kort efter sendes cn Brevviser lil Ijrans Bilde,

Lensrnand paa Silkeborg, at han, naar Brev rnr-rdtages,

lacler IIans 'I'{rttttrtttrmlttrd kourtrle hid til Slottet og

andet steds der i Lenet at flr:rdiggore Bl'oerne og Slu-

serne i Guden, fly harn'fourtlrcr og andet og llitlc Ron-

derne hjrelpe hatu.
Fiskcri ved Ilesenllro holer rnan intet <-rm. Sminge

^\alcgaarcl omtales (se setrtrrc I)rlcstctr [)alle I)edcrsen)'
og Slottet har- liiskeri baaclc I'cd 'I'r'iltrnl og Sminge.

Det sidste Sted har IJonderrrc haft Lor' (1563) at liske
nrctl Ilrtsc olg stnafl [ial'n lor ell '\fgi['t nf 1ilO torl'ede
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Gedder; men da de nu vil fiske med store Garn, skal

Lensmand }Ians .Iohansen paa Silkeborg tage Vod og

Fiskeredskaher fra dem og slette de 150 Gedder i Jor-
rlellogen.

Derimod omtales der i 1768 ,,to Vagthuse ved Re-

senbro" (Pontopp. Atlas). Ifolge Skanderborg Rytter-
distrikts Jordebog af 1733 er der udlagt Jond til Blo-
vagterne med 4 Skpr. Hartkorn paa.

Vagten har vel skullet opkrreve Bropenge. Og han

har haft Opsyn m'ed, at ikke ulovligt Gods fortes over,

saaledes stjaalet Trre fra Kongens Skove'

Her en Iille Begivenhed fra Resenbro cfter Ting-
irogerne 1737:

Vagten - Thomas Sorensen - i Resenbro) ,,sortl
ligger 1 Iijerdingvej fra andre Huse" - er gaaet i

Seng og skal lige til at sove, da han horcr noget

pusle. Han tror, det er en Tyv. IIan springcr op og

ud og ser en Mandsperson komtn,e listende ,,i Hoes-

fodder og m,ed Trresko i haanden" ind over et Grerde

orn hans Kaalhave, over ct andet Grcrd'e til hans Toft
Og saa lober Fyren ned til Aaen, hvor'et I(nubskib laa

bundet, og som tilhsrte Prresten i Gsdvad. Th. S. stop-

per X{anden i Farten. Nlen denne slaar Th. S. med ,,et
Osekop" i Ansigtet ,,og paa dencl hoiere kind". Th. S.

slaar igen.
Det viser sig, at den forclmgtige Person er en N{and

lra Gsdvad, som hedd,er Frederik Jorgensen. Han paa*

staar, at han untler Haandgernrnget har faae t trc Rib-

ben knrckket. Nok er det, Chr. J. har formaaende
Venner, bl. a. Regim,ents-I(varterurestcr Clemen Fi-
scher paa Osterkeilstrup, og han lader Th. S. arre-
stere i hans eget Hus, Brohuset, i fire Dage og bevog-

tes af fire Mrend.
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Th. S. opforer sig pacnt roligt, ja, er endog saa elsk-
vrerdig. at han trakter,er Vagten, som har faaet Ordrc
til ikke aL drikke ,,Brendevin eller anden sterk drik",
,,m'e,d €n pib tobak og en drick Oll af d,et lidet han
hafv,er". Th. S. er dog ikke af d,e rolige og fredsom-
rnelige - hvilket ogsaa af senere Historier vil ses

og han maa ingen I(niv have paa sig eller i Stuen, Iige-
som Vagten har Ordre til at binde hans Llrentl€r. onr
han skulde blive uregerlig.

Chr. Jorgensen synes heller ikke at haver ganske
rent Brod i Posen. Han sigtes und,er Forh*lrene fon at
vrere straffet for Skovtyveri i l(ronens Skove og at

have fort I(osterne paa I(nubskib ovcr Aaen.
Hvorledes Sagen 'ender vides ikke. Chr. J. faar dcn

nemlig overfsrt til sit Vrerneting i Lysgaard-Hids Her-
red, og d,er har jeg ikke fulgt den.

- Resenbr.o var et Sted, hvor der var sl"*rk F-ierd-

sel, og hvor der nok ogsaa til Tidcr blev holdt Smug-
kro, saa det har af og til gaaet lidt livligt til, isrer naar
Ilr.ovagten - sorn Tilfreldet var med Th. S. -- var lidt
lebendig. Han anklaged,es i 1735 for at have ,,udsagt
u-kvems ord mod Jegeren NIonsr. Hertz fra Friisen-
borg og Nrels Vestergaard i Skjellerup". Den Llerlz'
ske eller llers'ske Slzegt optrrcder som Vidn,er rnod
ham: Skovfoged Holger H., Laasby, og Michael H. i
Grern - Ssnner af den i Afhandlingen om Skovene
omtalte Skovrider II. i Skanderup. Desuden tre N[rend
fra Linaa: Soren Skrarder'. Soren Strungel og .Iorgen
Bach.

Ligeledes er Th. S. komrnen i Iiedtefadet en and,en

Gang: Et Par tr{rend fra Skjellerup kommer til ham i
Brohuset og kraever en Skyld til Niels Vestergaard.
Disse Mrend byder han ind paa en Pibe Tobak (og ct
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Krus Ol?), derefter ,,Slukket han Lyset pryglet dem"
'og forfulgte dem ad Skjellerup til med et Piskeskafl

Manden har sikkert vreret f o r voldsom som Bro-

vagt.
Resenbrohuset braend'er 1739. Th. S. klager for

Retten ,,vamoedelig", at hans Hus ,,ved €n ulycke
lig og hastig uformod'entlig paakommende Ildebrand

gandske er afbrand og lagd i Aske". D'er er ikke red-

det and,et end en ,,g1. tom og ledig Halfkiste, 2 Al' lang'

2 gl. Dyner, l par gl. forslit Lagener og 1 Ligkist
uden Laag", alt det ovrige brandt, ogsaa ,,Korn Meel

og ald anden redendes victualier"'" ,,D'er er ikke i de

lste 3 Ugers tiid tilforn varet brygget, baget eller an-

den steds Ild i Huset. Ilden opstoed ved d'end vester

Siide af Skorsteen", og straks derpaa var han og Hu-

stru omhyggelig ,,for at faa Vand tilsammen at Drem-

pe". Et Par Mrend fra Laasby, s'om vel netop har pas-

seret Broen, hjalp til at slukke, men forgaves'

Huset var 8 Fag. Det opbygges igen af Kongen, og

der medgaar da ,,60 al. Jordleeder Eegetommer 9 Tom'

tyk". Huset bliver atter 8 Fag langt. Vidd'en er 9 Al'

Der indsattes 6 Vinduer, og der trekkes med 80 Tra-

"\,ll#ifer Th. S. endnu en Gang, it744.Da er han

sat fast, i Arresten paa Skanderborg Slot, vistnok seer-

lig for Mishandling af sln Kone. Forhorene i Retten

former sig til et helt lill'e Tidsbillede af en ret uhygge'

Iig Art og kaster et Strejflys over Livet i Brohuset ved

Resenbro paa de Tid'er.
Det oplyses her, at han er en Mand paa ca' 80 Aar,

,,har tjent I(ongen som Rytter og ved Liv-Guarden til
ilast i 36 Aar, lrar vreret med i alle de feldslagter der i
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den tiid har standen, ,er bleven blaisseret baade i hove<I
og paa Kroppen."

Muligvis har han fra dette lange Solda[erliv med-
bragt baade Lyst til Drik og Slagsmaal og andre Raa-
heder. Han er en vreldig Bander og Gudsbespotter.
Han ,,vil lade Direvelen saa hans Rug". Hans Ynd-
lingsed er Onsket om, at ,,Diref,elen maa rive hans
sirel". Han har plantet nogle Trreer ved sit Grise- eller
Hundehus,og siger, at han skal nok faa dem til at gro,
,,enten Gud vil det eller ei". Han drikker tillige bravt.
Han er ,,,ofte set med en ,,snidser" som er,en half Rus
paa danske".

Og i denne Tilstand er han farlig. Han har baade
,,Skydgevrcr, I(aarde og I{irtzfenger" i Huset. Det sy-
nes, som han srerlig har holdt Skydeovelser i drukk,en
Tilstand. Der siges, at han skod med Pistol,er ,,i hans
Hus, saa Blyet sad i stolpen, ,og lreret var af veggen".
Den gamle drukne Soldat har trrengt til at rore sine
Vaaben. F,olk er bange for at passere Bro,en, naar de,
som to Mrend fra Skjellerup vidner, ser ham sidde i
sin Stue ),m,ed en Flaske med Brandevin udi paa den
ene Side og et Krudthorn med I(rudt" paa den and.en.

Han maa form,odentlig have haft Delirium til Tider.
Thi han har i Vildskab fablet om, at han ,,har slaaet
sin Datter ihiel og begravet hende under et Trre paa
den anden Side Aaen". Der bliver bedt for ham gen-
tagne Gange i Linaa Ifirke af Mag:ster Clemen Poul-
sen. Men det synes ikke at have frugtet. Heller ikke at
Konen Maren Henriksen har maattet tage 18 Mile ned
i Landet til en Doktor om Raad for l\Ianden. Ja -end ikke det sidste nliddel har gjort sin Virkning. Cl.
Poulsen har ,,betjent ham med Sacramentet i hans
eget hus", uden a[ det frugtede. Han slaar altsaa sin
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K,one, trrekker hende i Haaret. Hun er af Vidner i

Skjellerup set ,,blodig i Hove'det". Han prygl,er hende,

,,fordi hun har taget en Nogle fra ham", og saa har
han den selv. Og dertil passer han ikke ,,Kongens Tje-
neste" som Brovogter. I(onen paakalder da Clemen

Poulsens Hjrelp mod den vilde Mand. Og Prrcsten

skikker saa Bud til nogle Skjcllerup Mrend, som gaar

ned til Bnohuset og binder ham. Da var han saa daar-

lig, at han ,,krob paa Hrender og Foder".
Det synes dog af Retsforhandlingerne at fremgaa,

at han faar Lov at vende tilbage som Brovogter. Naa

- re[ mange Aar efter den Tid kan den vilde Soldat

vel ikke have gjort Overkorselen usikker.
Skjellerup Nygaard. Kortet er tegnet 1816'

Der er da kun to Gaarde - paa samme Sted, hvor
de nu findes. Ilt tre,die Ejernavn er opfort paa Dele af

Marken, m,en Mandens Boprel cr ikke afsat.

I(un smaa Arealer er opdyrket' Det meste er Hede

med Krat, isrcr ned mod Resenbno, hvor,,Risenbroe-
huusets Jorder er beliggende". Deres L'ejer brercr paa

dette Tidspunkt det sjaldne Navn Henrich Doingen.

H a a r u p. Kortet er tegnet 1796. Det viser, at der

siden da er sket nogen Ombygning og Om- og Udflyt-
ning. Strerkt spredLe langs den gamle Landevej mellem

Aarhus og Silkeborg ligger 6-7 Gaarde, nogle Boeler

og jordlose Hus,e. Nu ligger der ikke mere end et Par

Gaarde i Byen, mens der er af Gaard,e udenfor d'enne:

,,Godthaab" (ost for Byen), ,,Bjornholt" (i Sydvest),

,rHaarupgaard" ved Landevejen vest for Byen, ,,Bund-
krog" endnu lrengere vest paa ved Skovgrrensen, ,,Ny-
lykkegaardene" (mod Sydvest) og flere andre Gaarde

og Huse i Nord.
I 1796 fandtes uden for Haarup By - ifolge Kortet



f28 Edu. Egeberg:

- ved Landevejen til Silkeborg, lidt paa den anden
Sidc Skovlgberstedet,,Ivershave", Gaarden,,Sofien-
lund" (forlrengst nedrevet) og Remstrupgaard (det nu-
varende Skovfogedsted ,,Naaege") og Silkeborg Molle.

Af gamle Navne paa Marker, Vange, Heder og Dale
o. s. rr. paa de store Strrekninger, som horer til Haa-
rup, har vi paa I(ortet i Byens nrermeste Omegn nord
for Landevejen fra Vest til Ost: Lundbjrerg Bakke,
Dvarrehoje Vang, Ravnshoje Vang, Skjrerbage, Rytter
Vang, Busborg (et Slagtsnavn) Vang. Og syd for Lan-
devejen: Grehs Hoj, Borgedal, Purkold, Hundal, Bor-
ring Toft, Hvalpkjrer, Birkved Hede. Langst ude i
Vest, syd for Landevejen, ind mod Skoven fra Syd til
Nord: Tommerdals Blokke, Bundkrogs Ager, Rrevs

8., Sandbjerg Dals (den lange Dal, Land.evejen lober
gennem), B. Lrengere i Ost, syd for Landevejen: Ege.
hoj A. og 8., Prrstkrer, Gron-Mose (falles Torveskar),
Thorslund og Lergrav Bak A., Kindbens (?) A. Nord
for Landevejen ind mod Skoven: Lundkrog A. og B.

og Lundbjerg B. Og i den yderste Mark u,d m,o.d Skjel-
lerup Siden og ind mod Hedebakkerne, fra Syd til
Nord; Grsndals A. og B., Vester Laurs Mose 8., Karus
B., Gronhoje, Hestbjergene og aller lrengst ude, nord
for Skrerboge: Melhede.

Det foranstaaende er altsaa nrermest opdyrket Jord.
Alt det ovrige syd for Haarup, langt den stsrste Del, er
Hede, nogen og mcd Mos,er, Purrer og I(rat. Det hele
kaldes under et: Sander Hede. Mod Nord i dette staar
lynggroede og stejle de vrcldige Banker Sindbjerg og
Stovbjerg og hel'e dcn owige magtige Bakkerakke med
Sindbj. Nlose og Sindbj. Kilde (nord for Bjergene).
Nede ved Ssen har vi Have Nlose og I{ave Birker. Og

lrengere mod Vest langs Brasso findes Pos (Pors)
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I'Iose lir.og, Hjort H,oved, Hatten,res, Brandhattenes
trng) og Kongenres.

Saa er der den store Hede i Vest og Nordvest mel-
lem Aaen og Haarup Bakker. Et mregtigt Stykke af
denne (Heden) er Sandflugten) som senelre vil blivc
orntalt. NIen langs Heden ncd rn,od Gudenaaen er lan-
ge smalle Engstl'kker: Linaa Prrcstegaards Eng, Aal-
gaards E.. Floel-Eng og -Mose og Skaller (lrengst i
\rest).

Endelig er der ogsaa paa den 'fid megen l{erde mod
\ord ,og Nonclvesl, ud mod Skjell,erup Nygaard og

Linaa.
-\f Navne i Iluarull Skov har I(ortet en I)el, ved

(irondalskoI hedder Skoven I{elledi. Af I)ale i Nord:
Dyrkjardal (fra N).lvkke ned til Lande'vei,en), Lille og

store Iiorsdal, R,oodal (ned mod Lilleso). Og af Dale

mod Syd : Engeclalen. Naaegedal,en,e.

-\u har alle Ilankerne her Navn sotn Ildsigtspunk-
tel i den shonnc Sko'r'egn, paa Korte{ nrvnes kun
'Iorndalsl'roved o,g Smorstok (vist L<ruisehoj).

Ud til cle store Heder gik Frellesdrifterne: en i den

ostlige Ende af Haarup By ned mod Sejs Hede, og en
mod Vest, s,oln ser ud til paa det forste Stykke a[ have

slaaet Folge med Landevejen.
Hederne er iovrigt gennemkrydsede af small'e Veje:

Yejen gennem nedre Scjs til Silkeborg. Vcje fra Haa-
mp til Svej,hrek Faerge o. s. v.

Lige vest fol B;'en fin<les, som den Dag i Dag, detr
store Gadedam.
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III. Gaardes og Huses Udseende
har i Aarhundreder fsr Udskiftningstid,en og langt inrl
i denne ikke forandret sig synderligt. Det er forst i de

sidste 50 Aar, Byerne i den Henseende har skiftet Ucl-
seende. Bindingsvarket er nresten forsvund,et. N{ur og

Kampesten har aflsst det. Tagpap, Skifer, Spaan, Tegl-
og Cementsten ,er kornmen i Stedet for Straaet paa
rnange Huse. Det,er kun et Tidssporgsmaal, naar Straa
og Bindingsvark helt forsvinder. Gadcrne ligge d,ertil
som blanke Landeveje og ikke i d,et .lE,lte, de tidligcre
laa. Smaabroer fror.er over Bakkene, hvon' fgr var Ya-
dested,er, Og i Linaa Sogn er, sorn i andre Sorgne, I'ele-
fonen. \Iandvrerket og det el,ektriske Lys ved at holcle
Indtog.

I de gamle Gaard,e og Huse var N{uren altid Egc-
Bindingsvark. Mest med ,,vendrede" Udfyldninger el-
ler ,,Tavl" (Pindefletning klinet med Ler). Tagct r-ar
Straa t1g I-yng. Et Syn paa Rasmus Ssrensc,ns

.,bygfreldige" (forfaldne) .Gaarrt i Linaa 1663 siger.
at den er ,,opbogt rned torner, lier (Ler) och tag''
iStraa). Om Silkeborg Iiro hedder det paa ormtrent
salrr-me Tid, at ,,den var trekhet en del m,ed, lyng en
clel med tag". Syn paa andre Gaard,e fortreller det
samme. Og stadig navnes ,,jordgraven" Stolper, Jord-
lieder, Losholter, Strubaand (?), Stivere, tr{uerrimmer'.
'l'ommerbjrelker, Handltjrelker. Sprcrrer, Sh aahgter.
Sverlegter (?) o. s. v. Og i det Tidsrum,,denne Afhand-
ling behandler, var Vinduerne Glas i Blyindfatning, og
Gulvene stampet Ler.

Den firlrerrgede f.rorm var for de stgrre Gaardes
Vedkomrnende sredvanlig: Isterrad,en, Staldene og La-
den. Undertid,en frestningsag,tig sammernbygget (se Kor-
tene). De mindre Gaarde og Halvgaard.ene (de dob-
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belte; se f. Eks. Smedegaardon,e og Nlollegaardene i
Linaa) havde to eller tre Bygninger. Ilo,elernc var oftc
Vinkelhuse, o,g de jordlose Huse havd,c kun,e n Lrenge.

Undertiden orntales ,,Iiorshuse,t". Det vil sige et [-rd-
skud paa Stuehuset til Gaard cller Have. I et Syn paa
Silkeborg Kno fra 1667 nu,nes saaledes d,ette l(orshus.
l]ndnu saa sent som i 1860'erne fandtes et Str.rehus i
Gaarden ,,I(rogen" i Nlollerup rned rlenne Udrbygning.

Beskrivelser af Lanclsbyern,cs Gaarde og Iluse har
jeg vzcsentlig fra Tingbogernes .,Syn" paa disse. l)e
er megct hyppige. Forfaldne Gaarde synres i Irresteti-
den at have hort til Dagens Orrlen. Meu isrer efter I(ri-
gene florcrer de. Om Rasmus Soelgaards Gaarrl i
Linaa hedder rlct 1669, at der er .,stor Bygfaldighecl",
som dct vil koste 20 ltdl. a[ faa udbedret. Paa et af
Husene er ,,10 Spendcr nedelfalden och sl,et (rr-lre, som
var jordgraffcn och r.il oplx.lges aff nye". l,trden. 1.1

Sprynder, r'ar qirnskc ,,llostfrcldig baad,e mer[ tourcr
och tag, n,oget biug i luden er ganske raaden och ingen
mand ticnlig". lin anclen Gaard har staae,t ocle i Aur
og stam' ganske .,paa ltaff ' IIrr.ld;.

Den Slags Reskrivelser cr rn€get hyppige. l,rcngtlcn
aI de forskellige BSrgninger - Isterraden, Stald og
Lade - - er sclvfolgelig meget forsliellige efl,er Tillig-
gendets Storrelse. I,Ien cl,e lignc hinanden dreri, at de er
rneget smalle og lave, i Regl,en kun 9 og 3 ,\len. Og de
Bindingsvrerkshuse, som staar tilbagc fra den ganrle
l'id, har et l\{aal der omkring ve,d. I Linaa staar enct-
nu et Hus (Nr. 57), som har Aarstallct 1731 indhugget
paa Skorstensbjrelken, det er kun srnaa 9 og 3 Alen.

Hvor mange Rum de forshellige l{use ind,eholdt,
kan der vanskeligt siges noget ahnengyldigt om. I)el,
cr vel dog sandsynligt, at der af Beb,oelse,srurn i Gaar-
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den fandtes. sorn ieg husker det fra 60'erne i d,e gamlc
B5,gninger, der sa:r ud til at have staaet i Aarhundre-
der', en Overstestue paa tre-filc I'ag hclt ig,ennem I{tr-
set, sorlr stod hen til l3rug verl fostlige Lejligheder':
Ilr5,llup. Regravelse, Barsclgilde, Hostgilde, Vid,egild,e
o. s. v. og gav Plads fol n'ogle Skabc og Kister og un-
dcrtiden t'n Seng med et helt I-ager af D5,ner og Pu-
dc'r, en l)agligstue rnetl -\lkovesenge, og bag rlcnnc cI
Sovekamnrer.

Skif teprotokollerne bringer h-a I inaa Sogn en
Nlrcngde Iiortegnelser o\.er Ilusenes lndbo. N{en kurr
i t o Tilfrlde hal jeg ilrnrlet angive,t Stuerne. og hvad
hver af rlisse incleholdt. I)et enc el'fi'u cn Bonclcrgaar'<l

i Haarup 1740. .,Rytter'llrnden" Rasrnus Nielsen crr

dod og her tales om ..dcnd Inderste slue" og ".dend
Uderste Stue" og ,,e,t lirlet lian'un,er" og hvad hver af
dem indeholcler (se sen,ere). I)crnzesI ulr\rnes ,,[Sroger'-
set". Ifer staar intet onr Overstestuen. nren derf'or kan
den godt have r,rcret dcr og er uraaskc ud,ela<[[. I'o,rdi
den storl torn for Bohave.

Det anclet er tra I-inaa i175lJ) hos Flusnrand og

Skovfoged Christen Ilzrnsen Bagger. Her nrevnr)s

.,Dagligstuen". ,.rlen anden Sttre" og ,,Bornenes I(atrt-
mer'j.

(Fortsrettes.)


