
Ve.jerslev Birk til ca. 1660.

Af P. HonN.

Indledning.
y det sydvestre Hjorne af Hovlbjerg Herred ligger

I a" to Sogne Yejerslev og Aidt, der nu sammen
med Nabosognet 'l'horso udgor eet Pastorat og een

Sognekommune. Forbindelsen med Thorso er dog af
forholdsvis ny Dato, itlet den forst kom i Stand 1673,

da Thorss, der tidligere havde varet Anneks til SaIl,

lagdes til Vejerslev, fordi Prresteembedet i Sall ned-

lagdes, og dette Sogn blev Anneks til Hammel (Gjern
Herred). Derimod har Vejerslev og Aidt fra de reldste

Tidel vreret i den nojeste Forbindelse med hinanden.
I det meste af den Tid, hvorom der haves skriftlige
IJfterretninger, har de vreret udskilt fra den ovrige
Del af Hovlbjerg Herred, og en Tid har de udgjort
et eget llirk. I det folgende vil jeg derfor stadig om-
tale de to Sogne under eet som Birket, uanset at de

kun i det sidste Hundredaar af den Tid jeg behandler,
har dannet et virkeligt Birk i juridisk Forstand.

Birkets llistorie har tidligere vreret behandlet af Lrerer J'

Christensen i ,samlinger til jydsk llistorie og Topografi"'
1. Rrekke, YI Bind. Ilr. Christensen har imidlertid ikke haft
vresentlig andre skriftlige I(ilder til Raadighed end ,'tsldstc
danske Arkivregistraturer"; hans Fremstilling er derfornu paa

mange Punkter forreldet, dels paa Grund af hans Kilders Util-
strrekkelighed, dels fordi han paa flere Punkter har misforstaaet
dem; desuden har den historiske Forskning, siden Hr' Chri-
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stensen skrer', formaaet at kasle Lys over mange tidligere
dunkle Punkter, f. Eks. angaaende Navnetydning, tsebyggelses-
forhold og Landboforhold. Jeg har derfor i narvrerende lille
Arbejde sogt at give en ny Fremstilling af Rirkets llistorie.
Foruden den foran nevnte liilde har jeg iser benyttet Silke-
borg I-ens Regnskaber, der findes i Rigsarkivet og gaar tilbage
til 1596, og trIatrikuleringsarbejderne fra 1ti62 og 1685, der findes
tlels i Iligsarkivet, dels i trlatrikulsarkivet. Ogsaa enkelte andre
utrykte Kilder er benyttede. I Rigsarkivet findes der ikke me-
get llateriale til Birkets Historie efter 1660; det maa soges i
Frijsenborg Godsarkiv og i Landsarkivet i Viborg. Da jeg ikke
har haft Lejlighed til at benytte disse .\rkiver, har jeg maattet
afslutte min Fremstilling ca. 1660. Jeg haaber senere a[ kunne
fore den op til Nutiden.

I. Topografi og Bebyggelseshistorie.
Veierslev Birk er temmelig langstrakt, idet Lrcngden

fra Ost til Vest er ca. f i, lfil, medens den storste
Bredde kun er ca. 1/, \Iil. Yejerslev Sogn grrenser
mod Vest til Gudenaa, mod Nord til Sahl, Gulev og
Gerning Sogne, mod Ast til Aidt og mod Sf'd til
Skorup Sogn. Aidt Sogn grenser mod Nord til
Hvorslev, \rellev og Hovlbjerg Sogne, mod Ost til
Hovlbjerg og Haurum og mod Syd til Thorso Sogn.
Foruden Hovedbverne findes i \Icjerslevs Sogns nord-
vestlige Dcl Borre, i Aidt Sogn tre smaa Byer: mod
Ost N{ondrup, mod Syd Tungelund og mod Nordvest
Astrup. Desuden har der i Vejerslev Sogn vrcret endnu
to, allerede i Middelalderen fol'svundne Bver: Son-
derbl'og Knubdrup.

tsirkets Areal er ialt ca. 5000 Tdr'. Land. Jord-
bunden er noget hojtliggende, ret frugtbar. Terrenet
er nogenlunde fladt, dog flele Steder gennemskaaret af
I)ale med stejle Sider. Dissc Dale er af forskellig Na-
tur; i Aidt Sogn, srerlig dets nordlige Del, findes en
Del Jordfaldsdale, der er dannede ved Jordens Sam-
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menstyrtning, da Landcts Isdakke for 'fusinder af
Aar siden smeltetle. f)e ovrige er Aadale, gennem-
strommede af smaa Brekke. I Aidt Sogns ostlige Del

findes den lille Mondrup Mose, hvorfra en lille Rzek

lober mod Vest, Syd om Tungelund, og gor Skel

mellem Aidt og Thorso Sogne. Ved Thorso Molle, i
'lhorso Sogn, men ved Aidt Sogns sydvestlige Hjorne,
bojer den mod Nordvest og forener sig ved I(atvad
Molle, der ligger i \rejerslev Sogns nordostlige Hjorne,
med en anden lignende Brek, der kommer fra Astrup.
I.'ra Katvad N'Iolle lober Brekken omtrent lige i Vest
og falder i Gudenaaen. Ogsaa Vejerslev Sogn skilles
fra sit sydlige Nabosogn, Skorup, ved en l3rek, Gjelaa,

cler ligeledes falder i Gutlenaa.
Der har tidligele vreret betydelige Skove i den vesl-

lige DeI af Aidt Sogn og den nordlige Del af \rejerslev
Sogn. I Aidt Sogn findes nu kun ubetydelige Smaa-

lirat, men i Vejerslev Sogn er der storre Skovstrrek-
ninger: Boskov, Ilolre Skov og Yejerslev Krat. Hele
dcn nordlige og ostlige Del af Aidt Sogn har tidligere
r'reret llede: paa Grrensen af de to Sogne var der
store l(rerstrrekninger fra Katvad Molle Syd paa. \'Ien
alle disse Odemarker er nll naturligvis for lzenge siden

opdvrkede.
Midt genncm Birket fra Ost til Vest lober Lande-

vejen fra Randers ovcr Hovlbjerg til I(ongensbro,
hvor den forener sig med Aarhus-Viborg Landevejen.
l)en forstnavnte Vej er upaatvivlelig reldgammel, gaar

muligvis helt tilbage til den yngre Stenalder, i alt
I.-aId sikkert til Broncealderen. Den flankeres nemlig
paa flere Steder, baade i de to Sogne og videre ind
mod Randers, af Gravhoje, der jo netop ofte rejstes

i Nrerheden af Alfarvej.
Birkets llebyggelse er altsaa allcrede sket i for-
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historisk Tid, hvad ogsaa fremgaar af, at det tidligere
har haft en N[rengde Gravhoje, Aidt Sogn over 50,
Vejerslev Sogn mindst 40, men de fleste af dem er
naturligvis forlrengst slojfede. Vejerslev Sogn er forst
blevcn bebl'gget, hvad Beliggenheden op til Gudenaa
jo gor rimeligt. Hojene i Aidt Sogn er nemlig saa
vidt vides vresentligst llroncealderhoje, men i Vejerslev
Sogn er de for en Del fra den yngle Stenalder, og
Hojene fra dette Tidsrum findes netop for storste
Delen i l)alen ned mod Gudenaa. Her har der tid-
Iigere vreret en prregtig Langdysse, der nu desvrerre
er odelagt. Herom fortreller Larer Christensenl):

,Paa Vejerslev veslre Mark i Gudenaadalen, omtrent 160
Skridt fra Gudenaa, lige over for Byen Braarup, var indtil
Aaret 1852 endnu den betydeligste Del tilstede af et vigtigt
Mindesmerke fra Oldliden, nemlig et Thingsted af Skibsform
af oprejste Sten. Det havde en Lengde fra Stavn til Stavn af
140 og en Bredde paa Midten af 30 Alen og havde oprindelig
bestaaet af 26 oprejste omtrent 4 Fod haje Kampesten, 12 paa
hver Side og een noget slorre og hajere i hver Stavn, hvilke
vare rejste hver paa en lille I{oj. Af disse Stene vare de 16
endnu tilstede, indtil der det nevnte Aar foretoges Anlreg af
en Trekbane for Pramfarten paa Gudenaa, hvortil de tilbage-
varende Sleen af Thingstedet bleve tagne, klavne og anvendle,
Den daverende Faster af Nlarken, hvorpaa Thingstedet be-
fandtes, Erik Christensen, gjorde vel Indsigelser imod Bort-
tagelsen, men hans Forbud blev upaaagtet. Saaledes forsvandt
dette betydelige Mindesmrerke om Indretningen af vore For-
fredres Retterting, og er der nu intet andet Spor deraf end de
2 srnaa Hoje, der have baaret Stat,nstenene".

Denne Ileretning skildrer jo tl,delig nok en prregtig
Langdysse, skont Forfatteren har misforstaaet det og
troet, at det var et Tingsted. En anden Nlislbrstaaelse

r) Samlinger til .Iydsk Ilistorie og Topografi I R. 6. Il., S. 296.
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gzr han sig skyldig i ved Skildringen nf et andet
Oldtidsmindesmrerke 1) 

:

,Ilerforuden laa hojere oppe paa Brinkskraaningerne de 2
i Pont. D. Atlas navnle Haje, hvorpaa jeg ionnener Ilunestenen
(orn den senere) har havt sin Plads, Den ene havde et Grav-
kammer, der var tilgengeligt, da den omgivende Jord forlangst
var bortfort og Stenene stode blottede. Overliggeren bestod af
en meget slor og bred og en.mindre Sleen, og i Aabningen
mellem disse var, da Hajene yar omgivne med Egeskov, et
.\gern faldet ned i Gravkammeret og derfra vokset op mellem
D:ekstenene og havde ved sin tiltagende Vaekst lrurgt den
store, flere Alen lange og henved en Alen tykke Stenblok af
sit Leje".

Det er jo tvdelig nok en Jattestue her omtales.
Af disse Oldtidsminder kan man vist med Sikker-

hed slutte, at den forste Beboclse af Vejerslev Sogn
har vreret i Dalen ned mod Gudenaa. I)ette er jo
ogsaa rct naturligt. Her var man lige ved den sejl-
bare, Iiskerige Aa og nrer' Skovene med deres Vildt:
desuden var .Iorden her let at opdyrke. Forst senere,
i Broncealderen eller Jernalderen har man taget sig
for at opdyrke den frugtbare Jord Ost for Gudenaa-
dalen, der var vanskeligere at bearbejde. Forst fra
den Tid, da Agerdvrkning var blevet Befolkningens
Hovederhverv, kan man altsaa tale om den nuvarende
Yejerslev Bv.

F-or Aidt Soqns Yedkommende grelder vist noget
lignende. Dets lleste Gravhoje ligger nemlig - eller
har ligget - i Sogncts ostlige Del paa en Ilakkeland
og dens Skraaning mod Vest. .lorden nrermest \rest
derlbr er af en lettere Beskaffenhed end det, der nu
udgor den egentlige Bymark. Det er vel derfor rime-
ligst at antage, at her har de forste Beboere slaaet

') anf. Sted S. 297.
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sig ned, medens man forst senere har givet sig i Lag
med at opdyrke de frugtbarere, men til Dels skov-
bevoksede Jorder i Sognets Centrum.

Sammenligner man de to Bynavne, kommer man
imidlertid til det stik modsatte Resultat angaaende
Forholdet mellem de to Byers Alderl). Den reldste be-
varede Form af Navnet Aidt er Akthe') (1425); men
dette Navn horer til de allerzeldste Lag af Stednavne,
hvis Betydning man i alt Fald endnu ikke kan klare.
Navnet Vejerslev er meget yngre. Dets reldste Form
er Withersleff (1203)3), og det er sammensat af Mands-
navnet Withrer og Endelsen -lev, ligesom Vejersler'
paa Mors og Vrerslev ved Kallundborg. Det kan nu
betragtes som aldeles sikkert, at Navne med Endelsen
-lev stammer fra Folkevandringstiden. Navnet Vejels-
lev er altsaa af en langt senere Oprindelse end Navnet
Aidt. Det er jo imidlertid lidet rimeligt, at en saa
stor Bygd, som Gravhojene vidner om, ikke skulde
have faaet Navn fsr i 5. Aarhundrede. Der maa der-
for vrere foregaaet et Navneskifte. Nu maa det vel
erindres, at Forskerne er ret enige om, at Endelsen
-lev betegncr det overdragne, maaske arvede Gods.
Withrersleff altsaa det Gods, der var overdraget til
eller arvedes fra Withrer. Dette kunde tyde paa en
Erobring. En indtrrengende Krigerskare kan have
erobret Egnen; en af Hovdingene har af Krigerskarens
Anforer faaet overdraget Byen og har som det kraftigst
mulige Adkomstdokument paatrykt den sit Navn. Ses

r) Stednavnetolkningen her og i det folgende skylder jeg Hoj-
skolelrerer, Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, der har vist
mig den Velvilje at gennemgaa Navnestoffet for mig, hvorfor
jeg skylder ham megen Tak.

t) ,;Eldste Arkivregistraturer II. S. 183.
8) Scriptores VI. 404.
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dette i Sammenhreng med, at der langs Gudenaaen
fra Randers Fjord opefter er en Rrekke Byer med
Endelsen -lev, ledes Tanken hen paa et Erobringstogt
foregaaet ad denne gyngende Landevej. \'i ledes her-
ved til H. V. Clausens Tanke om en indre dansk
Folkevandring, hvorved Danerne fra Sjalland gjorde
sig til Herrer over hele det Rige, der senere fik Navn
elter dem.

En anden F'orklaring er imidlertid ogsaa mulig og
kan maaske have lige saa stor Sandsynlighed for sig.
Det kan ud fra Gravfundene betragtes som en Kends-
gerning, at der paa Folkevandringstiden er opstaaet
en Stormandsklasse, der naturligvis i Folge Tidens
Forhold var en Godsejer- eller Storbondeklasse. Nu
er det vel trenkeligt, at der altsaa i mange Landsbyer
er opstaaet, hvad vi nu vilde kalde Herregaarde. og
disse har ganske natulligt faaet Navn elter deres
Ejere og er vedblevet at brere dette Navn. Da imid-
Iertid Herregaardens Navn paa Grund af dens Ejers
Betydning blev kendt viden om, langt videre end den
ukendte og ubetydelige Landsby, i hvilken Gaarden
Iaa, gik Gaardens Navn efterhaanden over paa Byen,

Hvilken af disse to Teorier, der er den rigtige, kan
endnu ikke siges med Sikkerhed; dog forekommer
Erobringsteorien mig at have stsrst Sandsynlighed
for sig.

At der i Vejerslev har boet en Stormandsslagt, s1'-

nes ogsaa at fremgaa af, at her findes en Runesten.
Det var ikke Smaafolks Sag at rejse et saadant Minde,
det kunde kun en Stormand gore. Hvor Stenen op-
rindelig har halt sin Plads, vides ikke. Den findes nu
indsat i den vestlige Del af Kirkegaardsdiget og har
vreret kendt i alt Fald siden 1769, da den tegnedes
af Abildgaard. Wimmer mener, at dens Form bestemt

5.
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tyder paa, at den har ligget i skraa Stilling over en

G.urr. Dens Indskrift lyder saaledes: iuar hio runa
jesa gfur skalmi brorter sfn, d. e. Ivar huggede disse

Runer over sin Broder Skalme (Skjalm). Den stammer
fra sidste Halvdel af det 12. Aarhundredel).

Paa Vejerslev Kirkegaard lindes desuden et Par
Ligstene, der begge stammer fra det 13. Aarhundredes
forste Fjerdedel, og man tager vist ikke meget fejl i
at henfsre dem til samme Stormandsslregt som Rune-
stenen. I)en ene brerer (paa Latin) Indskriften: ,2. Marts
dsde Petrus(, paa den anden staar kun Navnet ,Mar-
gareta (').

I Tidens Lsb er vel Storbonden bleven til Herre-
mand, og hans Gaard i Byen bleven til en befrestet
Borg paa en bedre beliggende Plads. I alt FaId findes
der ved den lille Borre Aa, kort for dens Udlob i
Gudenaaen, et Sted, der af Sagnet meget bestemt an-
gives at vrere en Borgplads, hvor der skal have ligget
en Ridderborg, Ilensborg. Der fortreIless), at her skal
have boet en Herremand, Erik Staale, der skal have
hjulpet til ved Kirkens Bygning. Dette er naturligvis
kun et Sagn, og historiske Efterretninger om Ilensborg
og dens Ejere savnes ganske. I Yoldstedet er der
heller ikke fundet noget, der med Bestemthed kan
tydes som Murrester eller lignende. Der er dog andre
Vidnesbyrd om den forsvundne Borg. Der kan nemlig
ikke vrere nogen Tvivl om, at Landsbyen Borre er
opkaldt efter Borgen (i de reldste I)okumenter skrives
dens Navn hyppigst Borrig) og ligesaa Boskov, der
rimeligvis oplindelig har heddet noget som Burgha-

r) \Yimmer: De danske Runemindesm&rker, Haandudgaven ved
Lis Jakobsen, S. 68.

') J. B. Lsffler i Aarb. for Nord. Oldk. 2 R. III, S. 94.
3i Pontoppidans danske Atlas IV, 5.427.
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skov (1523 kaldes den Burschouffl). Efter Navnet Borre
at tlomme er det rimeligst at slutte, at det er Borgens
Irjer, der har ivrerksat Opdyrkningen af Skoven og

Anlreget af en ny By.
Foruden Rorre, der opstod paa ryddet Skovjord,

har del sont nrcvnt paa Ve.ierslev Bymarker varet
cndnu to mindre Landsbyer, Sonderby og Knub-
drup. Sonderbl' Iaa Syd for Yejerslev, ned mod
den 1'or nrevnte Gjelaa, medens Knubdrup laa Ost for
Byen mellem Yejerslev og Aidt. De to Bver nrevnes

forste Gang 1425 i et'fhingsvidne2), men allerede 1435

tales der om Knubdrup Mark, ,der ode eroB) (medens
der ingen saadan Bemrerkning knyttes til Sonderby).
Sagnet ved at fortrellea), at Odelreggelsen skyldes ,den
sorte Dodu, der skal have raset sarlig starkt i Vejers-
lev Sogn. En Jordforhojning paa den nordre Side af
Veierslev Kirkegaard siges at drekke en mregtig Falles-
grav for tlem, som Pesten hortrev. I)a ,den sorte Dodu
imidlertitl rasede omkring 1350, kan den ikke godt
vrcre Skyld i, at en Landsby er uddsd mellem 1425

og 1435. Forklaringen er rimeligvis en anden. De

tleste Torper bestod oprindelig kun af en enkelt Ud-
flyttergaard, del senere ved Udstykning og yderligere
Opdyrkning er bleven til en By. Herpaa tyder ogsaa,
at Torperne oftest opnevnes efter en Mand, natur-
ligvis den forste Nybygger, Byens Grundlreggerl ,Knub'
drupu er saaledes dannet af I\Iandsnavnst Knubbe.
t\'Ien har Knubdrup kun bestaaet af en enkelt Gaard,
hunde den jo let blive ,odeo ved at der simpelthen
manglede en Faster til den. Og den forrige Fresters

') ,4'lldste Arkivregistraturer II, 185.
,) ,u. A. II, 183.
,) ,It. A. II, 182.
a) Jens Chrislensen i Saml. t. J. Hist. og Topografi, 1 R. VI, 288.
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Dod kunde jo meget vel vare indtruffet mellem 1425

og 1435; hvis ,Byenu havde vreret ade 7425 havde
det vel vreret nevnt.

Paa den Plads, hvor Sonderby efter al Sandsynlighed
har ligget, ligger og laa i hvert Fald allerede fsr 1660

Gaarden Aagaard.. Der er nreppe Grund til at tvivle
oD, at den er en Levning af Sonderby. Hvor stor
Sonderby har varet. kan ikke vides nu. Det maa dog
erindres, at Ordet By oprindelig betyder Gaard, og
det er derfor ikke umuligt, at Sonderby aldrig har
bestaaet af mere end een Gaard.

I Borre har tidligere veret en Vandmolle, der ofte
navnes i reldre Dokumenter, sidste Gang 14891). Naar
den er nedlagt. vides ikke. I)ens Damsbund siges at
have vreret kendelig endnu 1876'), og en Bro, som et
kort Stykhe derfra forcr over Bakken, kaldes endnu
Nlollebroen.

I det nordostlige Hjorne af Vejerslev Sogn ligger
I(atvad Vandmolle, der n&vnes forste Gang 14913),
men at den er meget reldre kan skonnes af, at Alling
Kloster da fik Lavhavd paa Mollen, som altsaa alle-
rede dengang maa have vzeret i Klostelets'Besiddelse
i en lrengere Aarrrckke.

Ligesom i Vejerslev Sogn opstod der tidlig Udflytter-
byer i Aidt Sogn, nemlig de fsr nrcvnte, endnu be-
staaende Smaabyer, Tungelund, Mondrup og Astrup.

Tungelund er anlagt paa ryddet Skovbund, hvoraf
Navnet maa forklares. Den har. sandsynligvis op-
rindelig varet en Herregaard, der ved Delinger er
bleven til en Landsby. At her har boet Adelsmrend,
og det ikke af de ringeste, er i hvert Fald sikkert
,) ,,8. A. II. 184.

') Saml. t. J. Hist. og Top. 1 R. VI, 296.
s) rlj. A. II, 191.
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nok. Fra ca. 1340 til ca. 1400 boede her Ridder Peder
Jensen Munk d. Yngre (nrevnes forste Gang 73M,
sidste Gang 1396). At han var en anset Mand fremgaar
af, at han 1344 var blandt Yaldemar Atterdags For-
Iovere ved Forliget i Sonderborg mellem Kongen og
Hertug Valdemar af Slesvigr).

Peder Munk er vist dod omkring Aar 1400. 1407
optrader nemlig hans Son Jens Pedersen, )som kallis
I-ille N{unku, af Tungelund. Han tilskoder Tvilum
Kloster en Gaard i Nabobyen Aptrups). 1416 var han
Medlem af en Yoldgiftsret, der skulde afgive Kendelse
mellem nogle stridende Adelsmrendi). I(ort efter maa
han have tilsksdet Alling Kloster sin Sredegaard i
Tungelund. Dette Kloster tog nemlig 1419 Tingsvidne
paa >itt stycke enng, ligger til'fungelundt hosz Astrup
Mygell enngu{) (mygel : stor), og 1443 tog l(losteret
paa Hovlbjrerg Herredsting Lavhrevd paa, at >;Tunge-
lundt och ald Tungelundtz F'ang er jnduord till Aling
closteru5). Allerede 14135 nrevnes Tungelund lbrovrigt
som Alling Klosters Ejendom i et Tingsvidne6). Har
Jens Pedersen, kaldet I.ille Munk, maaske r'reret den
sidste af Slegten, siden han overdrager selve Srede-
gaarden til Klostret? Er han maaske selv gaaet i
Kloster?

Mondrup n&vnes forste Gang 1435 i et TingsvidnrT)
og siden hyppigt. Dens Navn har muligvis oprindelig
varet Munke-torp; hvis dette er rigtigt, maa Byen vel

r; Danrn. Adels Aarb. 1905, S. 325.
!r .{1. A. II, 56

") Rep. rlipl. Regni dan. III, 212.
4) ,8. A. II, I87.
5r .'ll. -\. ll, 182.
8) .[. A. II, 192.
7\ .8. A. II, 182.
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vrere anlagt paa Foranledning af et l(loster, altsaa
sikkelt Vejerslev eller Alling Kloster (om dem senere).

Astrup navnes allerede 14191). Navnet vil vel sige
Asserstorp. Den synes lra I'orst af at have vreret en
enkelt Gaard, tilhorende en Storbonde eller Herre-
mand. 1453 udstedte i alt Fald Lavrits Nielsen i
Astrup Skode paa en Gaard i Nerd'g) (Nirer ved Hau-
rnm, nedlagt ca. 770,1), og 1458 skodede Peder Jensen
og Maren Hagensdatter til Jes Stissn to Gaarde i
Hovlbjrerg Herred; ,then eene heder Astrup, then
anden udi Borris udi Gierning Sogenno3). Her skelnes
altsaa tydelig mellem linkeltgaar.den Astrup og en
Gaard i en By. 1686 bestaar Byen af en Halvgaard
og to Fjerdingsgaarder); ogsaa dette viser Oprindelsen
fra en enkelt Gaard; Udstykning har gjort den til en
By. Den havde forovrigt hele Nliddelalderen anden
Iijer end den ovrige Del af Sognet, hvilket ogsaa
vidner om dens Selvstrendighed.

Endnu en Nybl'gd opstod i Aidt Sogn i det hel
behandlede Tidsrum. Baade Frederik II og Christian
IV var ivrige efter at anlregge Salpetervrerker runtlt
om i Riget for at skaffe Salpeter til I(rudtfabrikation.
Der indhaldtes fremmede Salpetersydere og anvistes
dem Bolig og Underhold samt det nsdvendige Brand-
sel. Ogsaa i Aidt Sogn anlagdes et Salpetersyderi i en
Sankning i Heden Nordost for Byen. I Markbogen
fra Matrikuleringen 1686 hedder det: ,Findis et Hus,
som sal. og hojlovlig Ihukommelse Christian IV haver
ladet opbygge til et Salpeterhus. Salpetermesterens
Navn den Tid var 'fimme Clansen. Salpeter pives cler

,) .ll. A. II, 187.

) ,8. A. V, 694.
8) ,8. A. II, 81.

') Markbogen fra llatrikuleringen 1686. \latrikuls-Arkivet.
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ikke mere.,. Denne Timme Clausen har vrcret en vel-
staaende Mand. Han gav 1659 en smuk Pradikestol
til Aidt Kirke; den staar der endnu, og en Indskrift
vidner om, hvem Giveren var'. Skont Salpetertilvirk-
ningen snart holdt op, vedblev Eiendommen at bestaa.
og den Gaard, der ligger paa Pladsen, hedder den
Dag i Dag ,Pitterhuseto (Salpeterhuset).

II. Historie.
Enten del nu i \Iiddelalderen har boet flere eller

l'rerre Herremrend i Vejerslev Birli, hal disse ikke ejet
Bondergodset i Sognene; det horte under l(ronen. Om
Sognene ligefrem var Krongods, saa Bsnderne var
Frestere, eller det var selveiende Bonder, der blot var
skattcpligtige til Kronen, ses ikkel men det sidste er
vel limeligst. Men i de uroligc Tider i forste Halvdel
af det 14. Aarh., da Grer,Gert raadede i Jylland, sogte
Herremrendene her som andrc Stetler at tilegne sig
I(ronens Gods. Muligvis har Bonderne ligefrem til-
skvndet dertil, da de clened opnaaede at faa en
Herre, der kunde og vilde beslivtte dem mod Over-
fald og Udplvndringer. Men aldlig saa snart var
\raldemar Atterdag kommen paa Tlonen, for han be-
g5,ndte sit utrzettelige Arbejde for at faa det Krongods
tilbage, som Herremrendene uretmassigt havde tilegnet
sig. Paa Rettertinget i Aarhus Lordag d. 9. Maj 1355
domte Bisp Poul af Aarhus, Drost Niels Limbek,
)'Iarsk Palle Jensen, Niels Bugge og Vrebner Niels
,Iensen, at Stig Anderson Hvide, Jens Elver og Svend
Bondc skulde tilbagegive til Kronen en Mrengde Gods,
som de i mange Aar havde halt med Urette; blandt
det, Jens I.\ver skulde tilbagegive var Yejerslev Sognl).

') Ellen Jorgensen: \'aldemar Atterdag, S. 73-75.
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De tre Herrer gav sig dog ikke saa let; endnu efter
5 Aars Forlob havde de ikke overgivet Godset til
Kongen, og paa Rettertinget i Aarhus maatte denne
da ved et Vidnebrev minde dem om Dommenl). Det
har vel nok hjulpet, saa Kronen har faaet sin Ret.

Lrenge er de to Sogne dog ikke blevet under Kronen;
allerede Aar 1400 ses det meste af dem at vrere i
Alling Klosters Eje. De nrrmere Omstandigheder ved
Overdragelsen kendes ikke. Men man fejler vist ikke
meget ved at antage, at det er Dronning Margrete,
der har betrenkt dette som saa mange andre Klostre.

Allerede i den reldre Nliddelalder var der anlagt et
Kloster i Vejerslev, uvist af hvilken Orden. I)et nmvnes
kun een eneste Gang, nemlig 12013; fra dette Aar haves
der et Dokument om Godsoverdragelse lra Bispen i
Aarhus, og blandt Underskliverne er en Ingemarus
Abbas de Witherslett (Witherslelf)'?). Da der ikhe fra
senere Tider haves noget Dokument angaaende Yejers-
lev Kloster, kan man vistnok gaa ud fra, at det for-
holdsvis kort Tid eller er bleven ncdlagt. Al Sand-
synlighed taler for, at Klostret ganske simpelt er
bleven flyttet en Mils Vej lrengere mod Vest. Hcr
fandtes nemlig senere et anseligt Munkebo, Alling
Kloster, ved den lille Alling Aa, der lober ud i
Gudenaa. Naar dette Kloster er anlagt, vides ikke;
det nrevnes fsrste Gang i et Testamente fra 1268, hvor
en Fru Gro betrenker det; men 1231 navnes ,Aluyngu
i l(ong Valdemars Jordebog, som Kongens Gods. Man
kan altsaa med Sikkerhed slutte, at det er oprettet
mellem 1231 og 1268. Det ligger derfor, som navnt,
ni€r at trenke, at det er Vejerslev Kloster, der er
bleven fl1'ttet. Det var ikke ualmindeligt, at et Kloster,

'l .e. e. l, go.
t) Scriptores VI, 40{.
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eller rettere de Munke, der anlagde det, llyttede endog
flere Gange, inden de slog sig endeligt til Ro; et kendt
liksempel herpaa haves i bm Kloster. Et andet For-
hold, der taler lbr en saadan Flytning, er, at Alling
Kloster allerede 1345 fik Sksde paa Gods i Borre i
Vejerslev Sogn. Omkring Aar 1400 kom Klosteret som
omtalt i Besiddelse af Vejerslev By og hele Aidt Sogn
med Undtagelse af Astrup, og kort efter tilbyttede det
sig ogsaa Borre By ved Nlageskifte med Aarhus Bispe-
stol, der var kommen i Besiddelse af det meste af
Byen. Som Vederlag gav Klostret Remstrup, hvor
Hovedgaarden Silkeborg blev bvggetl). Dette Gods
blev som bekendt ved Aarhus Bispestol indlil Re-
fbrmationen.

Saa snart Alling l(loster var hommet i Besiddelse
af disse store Ejendomme) sogte det paa enhver mulig
Maade at sikre sig Besiddelsen deraf. I hine Tider,
da der ingen o{I'entlige Panteregistre fortes, I<unde
Besiddelsesforholdene nok blive usikre, isrer med Hen-
syn til Ejendomme, der var handlet en Del med.
Overdragelserne foregik ofte blot mundtlig paa Herreds-
tinget, og den eneste Sikkerhed beroede altsaa paa de
tilstedevrerendes Vidnesbyrd. Og selv om der var op-
rettet et Dokument, kunde det forkomme. eller dets
.lfrgthed bestrides. Det var jo urolige Tider, og Klo-
strene led ofte under Adelens Gridskhed. Alling Kloster
sogte da at sikre sig paa bedst mulig Maade ved at
erhverve sig kongeligt >Laasebrevu paa sine nrer,nte
Ejendomme.

'Iil den Ende skaffede Klosteret sig Tingsvidne paa
Houlbjerg Herredsting angaaende dets Ejendomsret
til de to Sogne, baade 1425 og 1435'2) og desuden paa

') ,€. A. II, 182.
,) ,8. A. II, 18J og I82.
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enkelte Gaarrle, ja paa en enkelt Ager eller et Eng-
stykke. Et saadant Tingsvidne var Grundlaget for Er-
hvervelsen af Laasebrev. Ifolge en Afgorelse paa
Kongens Retterting 1471 var den videre Fremgangs-
maade folgendel): F'srst skulde man bvde sig til Rette
paa Landstinget een Gang, om nogen havde nogell
lndvending at gore. Hvis ingen giolde audt-e Rettig-
heder til Godset greldende, udtogcs l(ongens forste,
andet, tredie og fjerde Domsbrev, hvorved Godset til-
domtes Fordringshaverne, og mellem hvert af dem
skalhengaa mindst 6 Uger. Det fsrste Domsbrev an-
gaaende det her omtalte Gods er lrest paa Iloulbjerg
Herredsting 1472'z), det fierde 14803). Derefler udtoges
almindeligt Strevningsbrev over hele Danrnark paa et
Aar og seks Uger og deref[er endnu et Stu'ningsbrev
med 6 Ugers Frist; i disse St.tvningsbreve indstrevnedes
enhver anden Fordringshaver i Godset til at melde
sig. \Iodte ingen, udstedtes derefter Iiongens Laasc-
brev til den, der havde krrevet tlet, og nu kunde
ingen anden fremkomme med retsgvldigt I(rav paa
Godset. I nrervrerende Tilfrelde udstedtes Laasebrevet
af Kong Hans 14834), og dermed havde Alling Kloster
skaflet sig den storst mulige Sikkerhed for sin Ret til
Godset. I dette Laasebrev var Ejendommen i Bon'e
dog ikke indbefattet og heller ikke Katvad Nlolle; dcr
maatte derlbr bagefter soges srerlig Hjemmel for
disse Dele af Godskomplekset: endnu saa sent som
1529 og 1530 fik Klosteret sig en Gaard i Borre til-
domt5).

') Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske [)omme I, 10.
?) -I'-. :\. II, 183.
3) /i. ,\. II, 185.

) .8. A. ll,1g2.
o) .[. A. II, 183 og 18{.
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Ogsaa i mindre Sporgsmaal sogte Klosteret at hrevde
sin Ret. Det korn i Strid med Bonderne i Vejerslev
og Borre om Boskov. Bonderne maatte 1523 ind-
romme, at de ingen R e t havde til Olden eller Skov-
ning i Boskov, men at deres Benyttelse af Skoven
yar en Naadessag fra Klosterets Sidel).

Og 1536 var det i Strid med Ejeren af Astrup om
et Stykke Ilng og et Stykke Ageriords). Hvad der kom
ud af denne Strid vides ikke; men nu var Munkenes
Tid ogsaa ved at vrere forbi; thi samme Aar gennem-
f.ortes Reformationen, og Klostrene inddroges under
Iironen. Derved kom altsaa ogsaa Alling Klosters Gods
i Kongens Eje, og det var ikke lidt, det drejede sig
om. f)et havde Gods spredt i Hids, Hovlbjerg, Lys-
gaard, Ilind, Middelsom, Lisbjerg, Hasle, Sabro og

Gjern Herreder og ejede Kirkerne i Gronbrek, Svo-
strup, Serup, Lemming, Vejerslev og Aidt. Hele Godset
udgjorde 89 I3ondergaarde, der i aarlig Afgilt til
Klosteret udredede ialt 96 Tdr. Rug, 144 Tdr. Byg,
114 Tdr. Havre, 15 Tdr. Smor, 80 Fedesvin, 34 Lam,
34 Gres, 6(i Hons, 63 Mark Gresteripenge, 29 Lres Ho
og 60 Traver Havre3).

Alling liloster vedblev de f'orste Aar, efter at det
var bleven Krongods, at st5'res fbr sig selv, idet det
bortforlenedes. f)en forste Lensmand var Johan Hsi-
cken, der havde det til 1562; derefter bortforlenedes
det til Leusmanden paa Silkeborg, Hans Johansen
Lindenov, og 1569 forenedes det med Silkeborg Len.
som det vedblev at hore under til Enevaldens Ind-
t'orelse. Sammen med AIling Klostels ovrige Tilliggende

!) fl]. A. lI, 185.
,) -:E. A. II, 1t)3 og 194.
3) Danske \'Iagasin 3 R. V. 293.



kom Vejerslev og. Aidt Sogne saaledes 1536 under
Kronen igen og horte fra 1569 til Silkeborg Len.

De lutherske Prrester, der nu ansattes, havde mange
Steder Bryderier med Adelsm&ndene, der vilde berove
dem deres ofte sparsomme Indtregter. Dette var ogsaa
Tilfreldet med Prresten i Vejerslev, Hr. Kristiern, der
vistnok har vreret Sognets forste lutherske Prrest. Den
velbyrdige Hr. Johan Hoicken paa Alling Kloster vilde
tilegne sig Landgilden af Prrestegaarden i Aidt, men
ved Kongebrev af 23. Oktober 1553, der i det hele
forbedrede Prresternes Lonninger betydeligt, sikredes
Prresten denne Del af Embedets Indtagterl). Den
folgende Prrest i Vejerslev, Hr. Gregers Tomeson,
frestede Kronens Part af Korntienden i Vejerslev Sogn,
men Bonderne vregrede sig ved at yde ham den. De
har sagtens vreret bange for, at de skulde blive tvunget
til at tiende to Gange, idet Tienden tidligere havde
ligget under Silkeborg Slot. Det ser ud til, at den
davrerende Lensmand i Silkeborg, Mandrup Parsberg,
har staaet bag ved Bondernes Modstand. I alt Fald
udgik der 4. Januar 1579 et Kongebrev til ham om
at lade Hr. Gregers faa Tienden ,og ikke lade Sogne-
mrendene gore ham Hinder derpaa2). Det har for-
haabentlig hjulpet.

Vejerslev og Aidt Sogne horte jo til Hovlbjerg
Herred, hvis ovrige Del Iaa under Dronningborg Len.
Da de to Sogne saaledes helt var ude af den admini-
slrative Forbindelse med det ovrige Herred, fandt man
det rettest ogsaa at udskille dem i retslig Henseende,
og 14. August 1567 udgik da kongelig Befaling til
Lensmanden, Hans Johansen Lindenov, at han skulde
oprette ,et Birketing i Yerslef By i Holbjerg Herred

) Ki"k"htrt"riske Samlinger 3 R. III, 358.

') I(ancelliets Brevboger.
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i Norrejylland, hvortil Beboerne i Verslef, Borre, Acht,
fhungelund, Mondrup og Katvads Mslle skulle soge
som deris rette Varnetingol). Hermed blev de to Sogne
altsaa en smlig Jurisdiktion.

Som det fremgaar af I(ongebrevet skulde Ting-
stedet vrere i Vejerslev By. Dette medforte imidlertid
mange Ulemper. Paa Tingene modte nemig ikke blot,
hvem der havde zErinde der, men mange andre. Der
blev ofte som et lille Marked ved Tingstedet, hvor
alskens Varer kunde kobes - ikke mindst Ol. Men
dette gav igen Anledning til Drih og Svir, ,som Bon-
derne ove sig i(, til stor Skade for Tingets Vmrdighed
Regeringen sogte ved flere Paabud at hindre Krohold
og Drikkeri ved Tingstederne, og 28. Juni 1617 paabod
den, at alle Tingsteder skulde llyttes fra Landsbyerne
ud paa Markerne. For Vejerslev Birks Vedkommende
var en saadan Befaling udgaaet allerede 11. Januar
7677'z). Hvor Tinget er blevet flyttet hen, har jeg ikke
kunnet afgore. Baade paa Vejerslev og Aidt Bymarker
fandtes nogle Agre, der kaldtes 'fingagre; men da de
ligger over 1/, Mil fra hinanden, kan de ikke have
r,reret det frelles Tingsted. NIan kunde snarest gette
paa Vejersev Tingagre; men de laa i den ves.tligste
I)el af Sognet og altsaa ogsaa af Birket, og man har
dog formodentlig lagt Tinget nogenlunde centralt for
alle Birkets Beboere.

Lrenge bestod Vejerslev Birk ikke som selvstrendig
Jurisdiktion. Allerede 24. Juli 1650 befaledes det
nemligs), at det skulde lagges sammen md det lille
Nabobirk Tvilum paa et for begge Birkers Indbyggere
belejligt Sted. De sammenlagte Birker skulde have

t) Kanc. Brevboger,

') Kanc. Brevboger,
) V. A. Secher: Forordninger og Recesser V, 634.
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fingdag om Fredagen. I)et ser ud til. at Birkefogderr
i Vejerslev er bleven Foged for begge Birker; ialt
Fald var Niels Jensen i Vejerslev Birkefoged 16581).

Til et Tingsted horte dengang et Rettersted, der be-
nyttedes ret hyppigt. \Iejerslev Birks Rettersted var
paa en Bakke paa Yejerslev Bvmark ved Landeveien
mellem Birhets to Hovedbverl herfra kunde Galgen
ses over hele Birket. Bakken hedder den Dag i Dag
,Galliknoldeno.

Rekken af Birkelbgder er kun ufuldstrendig kendt.
Den forste, der kendes, er Peder Gierridtson, der var
Birkefoged 1587. da han ved Kongebrev fritoges ,fbr
at give Landgilde af sin Gaard, saa lange han er'

Birkefoged"2). Da han fungerede til 1610 er det vel
rimeligst at antage, at han netop er bleven Birkelbged
1587 eller kort for; han kan nreppe have vreret den
forste Birkefoged hvis det da ikke har trukket
urimelig lrenge ud med Birkets Oprettelse.

1596 tillagdes der Peder Gierridtson i Lon 7',', Skp.
Rug, 11l, Arft 2 Skp. B5,g (:20 Skp.), r,irArte Hayre
(: 10 Skp.)u), 1/, Fjerding Smor, '/, Svin. '/, Lam.
1 Hone, t/, Lrcs Ho oS'/, Gaasa). Om dette var et
Tillreg til den 1587 tilstaaede Lon eller skulde trrede
i Stedet for Fritagelsen for at svare Landgilde, Irem-
gaar ikke af Regnskabet; det sidste er dog vist sand-
synligst. Den lastsatte Ydelse svarer forovrigt kun til
omtrent Halvdelen af den sredvanlige Landgilde af
en almindelig Bondegaard. Til Belysning af Lonnens
\'rerdi kan anfsres, at i 1656 kostede en Olise 5 ti 6

Silkeborg Lens Jordebog 1658.

Kanc. Brevboger.
7 Arft Rug var 10 Skp., en [)rte Byg 12 Skp., 1 Orte Havre
20 Skp.
Silkeborg Lens Regnskaber 1596. Rigsarkivet..)
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f)aler, Rug og Byg 1Yn Daler pr. Orte, medens en
Arbejdsmands Daglon paa egen Kost var 117, Sk.1)

En saadan Birkefoged var ikke nogen studeret Mand.
Han var ligesom Herredsfogden en anset Bonde. Det
kunde derfor undertiden knibe med hans juridiske
Indsigt, og til Tider var det vanskeligt for Fogden at
frigore sig for Paavirkning fra Parterne. Det er vel
dette Skrer, Peder Gierridtson er strandet paa, da han
1598 ,dombde mod sin egen Domu og derfor maatte
betale en Boder). t

Peder Gierridssn beklredte Stillingen som Birke-
foged til ca. 1610; man kan vel deraf slutte, at han
i det store og hele har rogtet sit Hverv tilfredsstillende.
Hans Ettermand blev Clement Jenson fra Borre, hvis
I-sn blev fastsat til 1% Orte Rug, 3rl, Ar|e 4 Skp.
Xfalt, 1 Orte llavre, 1 Fjerding Smor, 1 Svin, 1 Lam,
I Gaas, 2 Hons og 1 Lres Ho. Paa en Kvittering fra 1616
findes hans Segl med Bomrerke, der saa saaledes ud

,), Hvor lange han var Birkefoged vides ikke.
(ffi) Ha"s Navn forekommer i Lensregnskabet for
\Y/ 1625. Derefter nrevnes overhovedet ikke Navnet
paa Birkefogden for 1658, da Niels Jenson i Vejerslev
naevnes som saadan8). Han er altsaa den sidste Foged
i det her behandlede Tidsrum og sandsynligvis den
sidste i Birket; det varede jo ikke saa mange Aar, for
dette ophavedes.

Tiden efter Reformationen var en Blomstringstid
for vort Land, ikke mindst for Landbruget. Dette
kom senere i en vis Forstand til at svie til Bonderne,
idet Adelen benyttede de gode Tider, da den havde
Penge nok, til at samle og afrunde sine Besiddelser.

Silkeborg Lens Regnsk. 1596. Rigsark.
s. L. R.1598. R.
Silkeborg Lens Jordebog 1658.

)
,)

)
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Adelsgodset havde tidligere vreret i hoj Grad spredt,
bestaaende af en Bondegaard hist og en anden her.
Nu sogte Adelen ved Ksb og Magelreg at faa Bonder-
godset samlet saa meget som muligt omkring Hoved-
gaarden; mer] dette satte den i Stand til i de senere

fattige Tider at faa anderledes Nytte af Bondernes
Arbejdskraft end tidligere. Godssamlingerne gav med

andre Ord Grundlaget for det mange Steder over-
maade store og trykkende Hoveri i det 18. Aar-
hundrede. Men omkring Aar 1600 mrerkedes endnu
intet dertil, srerlig ikke paa Krongodset. Et tydeligt
Indtryk af; at det var godt at vere Bonde, og at
Bonderne sad godt i det, faar man ved at betragte

de Belob, der betaltes i ,Stedsmaalo (Indfrestning) ved

Overtagelse af en Frestegaard. Herom findes der mange

Oplysninger i Lensregnskaberne. 1611 gaves der i
Stedsmaal for en Gaard i Vejerslev 40 Daler og 4
Oksne, hvilket svarer til Vrerdien af ca. 60 Tdr. Rug.

1615 gav ,Anders Jenson i Weigersleff for den Gaard

Jens Michelson fra doedeu i Stedsmaal ,50 Dalleru
(50 Tdn Rug). For et Gadehus i Aidt gaves samme

Aar 6 Daler i Stedsmaal. Saadanne Indfrestnings-
summer vidner om gode Kaar for Bsnderne.

Men snart begyndte en Tilbagegang, der i enhver
Henseende fsrte Danmark til Afgrundens Rand. Da

Christian IV 1625 kastede sig ind i Trediveaars-
krigen, indledede han en Krigsperiode, der med de

tre Krige 1625-29,1644-45, og 1657-60 i en frygtelig
Grad udmarvede Landet. Den stadige Krigstilstand
markedes for hele Landet paa Skatterne' Ved Skatte-
udskrivningen lagdes Bonderne i Lregd paa 10 hver,
der saa selv maatte fordele Skatten paa hinanden ind-
byrdes efter Reglen ,den rige hjrelpe den fattigeu. I
det meste af Christian IVs Regeringstid svaredes en
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almindelig Skat, der for Selvejere udgjorde 20 Rigs-
daler i et Lagd, for Frestere det halve; den kunde
svares enkelt. dobbelt osv. indtil seksdobbelt, sjreldent
halvt. Hyppigst var den dobbelt, saaledes 1613 (Kalmar-
krigen), 1629, 1632, 1634, 1643, 7644 og 1648. [{en des-
uden ydede i Krigstiderne et Lrgd af Frestere: for
6 Tdr. Ol 1 ltdl., desuden 2Ll2 Td. Brod, 21/, Lpd.
Flresk, '/* Nod (Frekreatur), 2'1, Faarekroppe, 5 Gres,

1 Otting Smor og 21/, Skp. Gryn. Under Svenske-
krigen 1657-60 steg Skattebyrden til en Hojde som
ingensinde tidligere. Paa et Mode i Oderrse 23. trebr.
1657 bevilgedes en Rigsort ugentlig af hver Hel-
gaard; i l\{aj fulgte en Madskat og Aaret efter ,den
svenske Skato: af hver Gaard 24 Daler og for Salpeter
1 f)aler og af hver Person over 15Aar3Mark').

Allerede disse lrygtelige Skatter var sanske ode-
leggende paa en Tid, hvor en Gaards Udsred var 10

i 12 Tdr. I{orn, og der sjreIdent avledes over 4 Fold;
men dertil kom, at mange Egne af Landet blev i
Bund og Grr- rld odelagte og udplyndrede af de fjendt-
lige Tropper. Srerlig gik det ud over Jylland og mest
Ostjylland, der blev grundig udplyndret i alle tre
Krige. I disse hrergede Egne forarmedes Bonderne
frygteligt. Ogsaa Vejerslev Birk led haardt under
Krigen. 1629 nedsattes en Kommission til at under-
soge Forholdene, smlig hvor megen Landgilde Bon-
derne kunde svare. Den lik som Resultat, at 9 Gaard-
mand i Aidt fik Nedsrettelse, ligeledes 9 i Vejerslev
og B i Borres). Denne Nedsrettelse var kun trenkt som
en midlertidig Nodhjrelp for at bringe Bonderne paa
Fode. Men Forholdene blev ved at vrere saa daarlige,

r) C. Christensen: Agrarhistoriske
') Silkeborg Lens Jordebog 1629.

Studier I, 290-293.
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at Nedsrettelsen blev varig. Fra nu af melder Lens-
regnskaberne stadig om ode Gaarde. 1632 faar Anders
.Ienson saaledes en ode Gaard i Aidt afgiftsfri i 3 Aar.
Han maatte dog betale 12 Daler i Stedsmaall). Han
kunde imidlertid ikke klare sig ved Gaarden og fbre-
trak tilsidst at lsbe fra det hele; thi 1643 bort-
frestedes en ode Gaard i Aidt, ,Anders Jenson 'fra
rsmbdeo for en Indfreslning af 3 Rigsdaler' 1636 var
en Helgaard i Aidt ode'z); den blev Aaret efter bort-
lrestet uden Stedsmaal og med Fritagelse for alle Af-
gifter 1 Aar-'). Disse ode Gaarde skyldes naturligvis
Fjendens Pl1'ndringer. I Lensregnskabet 1630 omtales
Katvad Mslle som ,aldelis fordervitt och ode siden

Findernis Thiid". Baade Vandhjul og Mollestene
maatte fornyes.

Svenskekri gen 1644-45 bragte n5'e Plyndringer og

nv Elendighed. 1645 hedder det om 4 Mrend i Vejers-
ler, ,er forarmit, forskaanis gantske< (for Landgilde),
Resten faar storre eller mindre Afslag. I Borre er
kun to helt forarmede, men Resten faar Afslag. I
Aidt er 5 fbrarmede, een Gaard ode, een er ,gandske
afTbrennt, ingen ved Stedet, behover Bygnings-
tommeruB).

I en Indberetning om Vejerslev Birks'filstand efter
I(rigen hedder det: ,Udi dette Birk er tvende Sogne,

nemlig Aigt og Veiersleff Sogner, iblandt hvilke det

forste er ganske forarmit, eftersom de lidet eller mok-
sen intet haver saaet, udi det andet haver en Del
nogenledes saaet den 3 Part (Tredjedelen) af deres
sadvanlige Sred, en Del er og ganske forarmet

') Lensregnskabet.
t) Lensregnskabet.
') .Tordebogen 1645.
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og ode, som er ir Mand trdi Borre og 2 udi
Vejerslevu 1).

Indberetningen ser ud til at have forvekslet Vejerslev
og Borre, da man vel maa gaa ud fra, at Jordeltogen
er den paalideligste; men ellers stc'mmer de jo godt
nok overens. Tilstanden belyses godt af, at der 1650

gives :l Rdl. i Stedsmaal af en Gaard, som lang-
sommelig 'l'id havdc: Iigget ode,,, men 2 Rdl. af et
(iadehus'). I)et har aabenbart ikke vzeret anset fbr
nogen srerlig Herlighed at hlive G'aardmand i de

Tider.
Ogsaa i Svenskekrigen 1657-(i0 gik det ud over'

Birket. Silkeborg Lens .lordebog 1661 oplyser, at i
Vejerslev var nrevlrte Aar to Gaarde slet ode, i Rorre
to slet fbrarmede, I(aivad Molle var brandt af de

svenskc, og i Aidt var 3 Helgaarde og 2 Halvgaarde
ode. Nerlsrettelserne af Bsndernes Landgilde var nlt
ogsaa saa betydelig, at de gennemgaaende knn svat'ede

en Trediedel af hvad de var pligtigc.
I)ct var io ikke blot enkelte al Samfundets NIed-

lemmer, der var bleven forarmede i dissc I(r'ige, det
var Samfundet som Helhed. I]fter den sidste Svenske-
krig r,ar Statskassen tom, og Riget i dyb Greld. For
at skafl'e Penge gav man sig da til at s.tlge vak af
I(rongodset ellcl overdrage det til Kreditorerne. 6. Juli
1661 overrlloges Vejerslev Sogn til Borgemester Mads
Povlsen i Iianders'r), og 1663 ovcrdt'oges Aidt By til
Mogens Frijs til Faurskova). Snart efter kom han
ogsaa i Besiddelse af Yt'.ierslev Sogn, og begge Sogne
indgik 1676 i det nye Lensgrevskab Frijsenborg.

') Orion 11, 2'i3.
?1 Lensregnskabet.
3) Kronens Skoder II, 91.
a) Kronens Skoder 11,147.
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III. Forhold ca. 1660.
1ti60 indfoltes I'lnev.tlden i Danmarl<, og en al'den

n5'e Styrelses fornemste Opgaver blev at blinge Orden
i Statens liinanser. \'ed Bortsalg af Krongods mind-
skedcs ganske vist Statsgalden, mcn ogsaa Statsind-
tagterne. Disse maatte lor Flemtiden vresentligst
b5'gges paa Sliatter. For at skall'e ct bedre Skatte-
grundlag lod llegeringcn derfor lbretage en Matrillt-
leriug a1' alle Landets Jordejendomme. I)en forstc
sketc 1ti62 paa Grundlag al' Landgiklcvdelsertrq sup-
plerct mcd Indberetninger' li'a Prrcsternc om lit'e:ltur-
hold, Udsrcd og Avl {ra de lleste Sogne.

I)et var imidlertid fi'a tbrstc F:eld klalt. at (irund-
laget lor dennc N{atrihel var alt fbr uensartet til, at
dcn vedblivende kunde dannc IJasis fbr I-andets Skatte-
evne. Alleredc 1681 blev del derfor taget fat paa ved
Opnraaling og Bonitering af al l)anmarlis dvrliede
,lord at skafl'e cn bedre Nlatrikel, og 16tb var dette
store Arbejdc r.rcsc'ntligt lrrdigtl). Hver cneste Ager i
hele Landet var maalt, J-rcskrevet og bonitcret, og alle
disse Oplysningcr er Sogn lbr Sogn indfort i Proto-
koller, Ilarkbogerne (1980 stole Bind), der- derlbr nu
er cn uvurderlig Kilde til I(endskah om Jordlordeling
og Landlrrugsfolhold i Tiden omkring og narmest
efter 16(i0, og da Landbmgsfbrholdene i hine 'l'ider
kun rcndredes lidet, giver l\Iarkbogcrne i Yirhelig-
heclen ogsaa et Billede af Forholdene i langt ieldrc
'l'ider.

I tlct f'olgende skal nu paa Gruntllag af de to NIa-
trikler soges ei'r'ert et Billede af Irorholdcne i \rejerslev
Bir-k. Da kun de to nrevnte Kilder samt Grevskabet
Frijsenllorgs Jordellog og de lor nrer,nte Prreste-

't llarkbogerne for Yeierslev og.\idt Sogne er dog daterede 16[i6.



ltejersleu Rirl;. 87

indberetninger er benyttede, anser jeg det fbr unod-
vendigt at anfore, fra hvilke af dem de enkelte Trrek i
Billedet stamm er; kun skal j eg bemerke,at Oplysningerne
om Areal og Dyrkningsmaade stammer fra Mark-
hogen, medens Oplysningerne om Udsad, Avl, Kreatur-
hold og Landgilde er fra de andre Kilder. Under-
sogelsen gelder vresentligst Hovedbyerne Aidt og
Vejerslev. Da man kan gaa ud lia, at det dyrkede Areal,
Udsred og Landgilde har holdt sig omtrent uforandret
fra Valdemarstiden, faar man altsaa herigennem tillige
et Billede af Landhrugsforholdene i Middelalderen i
de to Sogne.

Aidt By havde 10 Gaarde, 1 Bolsted og 2 Huse uden
Jord samt desuden Salpeterhuset. Det dyrkede Areal
var 330 Tdr. Land, hvoraf 13 Tdr. Land horte til
Salpeterhuset, godt 3 til Bolstedet og knap 3 var Gade-
jord. Gaardene var nresten lige store, den mindste
havde 411898 !-Alen, den storste 460637 !-Alen.
Hver Gaard havde altsaa et dyrket Areal paa ca. 30

Tdr. Land. Uden om den dyrkede Mark laa Smaa-
skove, Ker, Overdrev og Hede, der alt brugtes til
Grresning for Kreaturerne. Aidt var i saa Henseende
vel forsynet, idet den havde Grresning til 318 store
Kreaturer og i Skovene desuden tilstrrekkelig Grerdsel-
hugst til Hegn om de dyrkede Marker og lidt Olden
til Svin.

f)riftsformen var et nasten regelmressigt Trevangs-
brug: forste Aar saaedes Byg, andet Aar Hug, tredie
Aar hvilede Jorden; de daarligste Stykker hvilede dog
i 2 eller 3 Aar og dyrkedes vresentligst med Havre.
Bymarken var derfor delt i tre Vangc: Selli (Silie)
Vang, Korshoj Vang og Lund Agers Vang, hvis Be-
liggenhed ses paa Kortet. Hver Vang var efter de
enkelte Jordstykkers Godhed delt i mindre Stykker,
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der kaldtes F'aId, Blokke eller Agre, hver med sit
Navn, og disse Smaastykker var igen delt i Agre,

hvoraf hver Gaard havde flere eller frerre, men nasten
aldrig liggende ved Siden af hinandenl den enkelfe
Gaard fik saaledes sin Mark spredt i smalle Agre over
hele Bymarken. Som Eksempel gengives her Ager-
fordelingen for Byens ostligste Gaard, Overgaard, der
paa Kortet har Nr. 5.

Dens Jord fordelte sig saaledes:

I. Selli Vang: a. Selli Ager: Ager Nr. 6, 24, 34, 44,54,65.
b. Skadkers Ager: Ager Nr. 5, 16, 22,33, 13,54,67. c. Rover,
Krogs Blokke: Ager n*r. 6. d. I(irkelundsker Ager: Ager Nr. 6

16,2(i,36,46,56,66, e. Dolken Orne Illokker: Ager Nr.7. f.

Hsilunds I(rog: Ager Nr. ti. g. Killing Krers Blokker: Ager Nr.6.
h. Gade Ager: Ager Nr. 5, 15. i. Knold Toft: Ager Nr. 5'

II. Korshoj Vang: a. Lang Ager: Ager Nr.6, 16. b. Sten-
revlerne: Ager Nr. 5,29. e. Agre over Mondrup Vejen: Ager Nr.
5,76,27. d. Mel Blokke: Ager Nr. 9. e. Oven Mel Faldet: Ager
Nr. 4, 5, 17. f. Blikfeldts Jord: Ager Nr. 17,20,41,42. g. Hvims
tr{ose Ager: Ager Nr. 7, 21. h. Touskov Ager: Ager Nr. 10, 11.

i. Korshoj r\ger: Ager Nr.7, 18, 28, 38. j. Tunglunds Mose Ager:
Ager Nr. 7, 18. k. Vreien Ager: Agcr Nr.6,18. l. Kat Fald: Ager
Nr. 11, 12.

IlI. Lund Ager Vang: a. Svolbjeren: Ager Nr. 6, 7. b. Lund
Agers Fald: Ager Nr. l'2,22,32. c. Elling Agre: Ager Nr.6, 16,

2,1, 30. d. Ydre Holmbakker: Ager Nr. 3, 13,23,33, 43. f. tlast-
langerne: Ager Nr. 6, 16. g. Flyld Ager: Ager Nr. 6, 16, 26, 36.

h. F-Iodker Fald: Ager Nr. 6, 16, 26, 36. i. Ronningerne: Ager
Nr. 6, 16, 26.

Dertil endnu 4 spredte Agre, hvis Beliggenhed jeg
ikke har kunnet udlinde. Overgaard havde altsaa ialt
91 Agre i 34 Fald eller Blokke, og i disse laa de saa
spredt, at de alt i alt laa paa 87 adskilte Steder. At
Dyrkningsfallesskabet under disse F orhold var en
uafviselig Nodvendighed, ses let.

Det dyrkede Areal var saaledes ikke stort, og der
saaedes ikke meget deri. Den aarlige Udsred angives
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for hele Byen til 30 Tdr. Rug, 42 Tdr. Ilyg og 62 Tdr.
Havre, og Avlen til 89 Traver Rug, 1101/, 'frave Byg
og 53 Traver Havre sarnt desuden 55 Lres Hs. Ilele
Byens Kornavl var dengang altsaa ikke storre end nu
for enkelt Gaard, ja lbr Havrens Vedkommende min-
dre. Besretningen var da ogsaa kun lille. Paa hver
Gaard holdtes ca. 3 Heste, 4 i 6 Frekreaturer og 72

i 16 Faar; men da en DeI havde endnu mindre, blev
hele Byens I(reaturhold kun ialL22 Heste. 30 Kreaturer
og 84 Faar; der var altsaa langt til de 318 Kreaturer,
der kunde holdes paa Falleden.

Af Gaardene skulde Fmsterne svare en aarlig Afgift,
der kaldtes Landgilde. Denne var meget gammel,
stammede i sin Helhed fra Middelalderen. Den kunde
ikke forhojes, men som vi i det foregaaende har set,

maatte den i daarlige Tider nedsrettes mere eller
mindre. Den var omtrent ens fbr alle Gaardene. Som
Eksempel kan jeg igen anfore Overgaard, hvis Land-
gilde var: 2'l, 'fd. Rug, 4 Tdr. Byg, 2 Td. Havre,
1 Svin, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Hons, 3 Pund Smor, 1 Les
Ho, 3 Skilling Aalegaardspengel), 22 Sk. Bradbagnings-
penge2), 4 Sk. Spindpenge3) og 1 Mark Haar. Set i
Forhold til Byens aarlige Avl og hele Besatning var
det en meget stor Afgif't; det er derfor let forstaaeligt,
at det var nodvendigt at give betydelige Afslag i Land-
gilden i vanskelige Tider.

Vejerslev By havde 10 Gaarde, hvortil kom de
enligt liggende Gaarde Aagaard og Katvad Molle; des-

uden var der et jordlost Hus. Det dyrkede Areal ud-

t) Sandsynligvis som Aflasning af en Pligt lil
Aalegaarden i Gudenaa (ved Braarup).

') Yel nok Aflasning af en Pligt 'til at levere
I(loster.

8) Rimeligvis ogsaa Hoveriaflosning.

at vedligeholde

Brod til Alling
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gjorde ca. 510 Tdr. Land, hvortil desuden kom ca.

35 Tdr. Land opdyrket Hedejord. Gaardenes dyrkede
Areal var altsaa noget storre end i Aidt, men Jorden
dyrkedes mindre intensivt. Man havde her ikke Tre-
vangsbrug, men Alsredsbrug; Jorden dyrkedes to Aar
(Byg, Rug) og hvilede derefter 4 til 10 Aar. Hede-
jorden hvilede endog i indtil 16 Aar. Som Folge af
det ston'e dyrkede Areal var Frelleden kun lille; der
kunde kun grresses ,halvfierdesindstiuge och tou store
Hovederu. At Vejerslev Jorder udnyttedes daarligere
end Aidt Jorder fremgaar ogsaa af, at Udsreden kun
var 27 Tdr. Rug, 36 Tdr. Byg og 54 Tdr. Havre, men
der avledes bedre, vel som Folge af Jordens lrengere
Hvile. Avlen var 110 Traver Rug, 129 Tr. Byg og 54

Tr. Havre samt 72 Las Ho. Kreaturholdet var 34

Heste, 43 Kreaturer og 95 Faar. Der svaredes af hver
Gaard omtrent samme Landgilde som i Aidt.

Forholdene i Birkets Smaabyer var omtrent som i
Hovedbyernel Borre og Tungelund avlede lidt bedre end
Hovedbyerne, de to andre lidt daarligere. Borre kunde
i gode Oldenaar fede godt 30 Svin i Skoven, men dette
kundc langtfra paaregnes hvert Aar.

Til Kortet.
Det vedfojede Kort er en Kopi af et Udstyknings-

kort fra ca. 1820 (i Matrikulsarkivet); jeg har dog ved
Hjrelp af Markbogen fia 1686 sogt at fore det tilbage
omtrent til den Skikkelse, Markerne havde ca. 1660.

Det giver, synes jeg, et godt Billede af den gamle
danske Landsby. Nrermest om Byen er Tofterne, der
var udenfor Frellesskabet, uden om dem den dyrkede
IVIark og yderst Skove, Moser, Krer, Heder og Over-
drev, der grrensede til Nabobyernes Overdrev. Lands-



Vejersleu Birk. 93

byerne med deres dyrkede Jord maatte gore Indtryk
af Oaser i Vildmarken.

De fleste af Marknavnene forklarer sig selv af Na-
turforholdene. Jeg skal prove at tolke enkelte af de

andre.
Korshoj Vang og Ager har Navn efter Korshoj,

der endnu tydelig skelnes, skont den aabenbart lange
har vreret plojet; her har vel engang i Middelalderen
staaet et helligt Kors; nogen Overlevering herom haves

dog ikke. Held Ager har saa sterkt Fald (mod Syd),

at der maa plojes paa langs ad Bakken. Hvims er
Hovedems, d. v. s. Tvrerager. Mel Fald vil sige

Mellem Fald. Hosmose er Horsemose (Hestemosen).
Debels Dal er et Dobbeltnavn, da Debel betyder
Dal. Hostlangerne er vist en Fejlskrivning for
Hoslef Agre; Vejen, som gaar forbi, forer ad Hvorslev
til, og I\{arkbogen har Hoslef Agre, men ikke Host-
langerne. Paa samme Maade er vist Hsstret at for-
staa som Hoslef Sti (Markbogen). Ronningerne be-

tyder Rydningerne. Hytdager har vel Navn efter
Hyldetrre. Srolbjeren er Solbjerg. Killingker
er sandsynligvis efter Hjortekid. Kirkelunds
Krer Ager er jo let at forklare; men den findes
ikke i Markbogen. Her findes derimod en stor Mark
(med 74 Agre), som kaldes Kappelvangs Ager;
efter Sammenhrengen kan det nreppe vrere nogen
anden end Kirkelunds-Kar Ager: men noget Kapel,
der kunde have givet den Navn, kendes der intet til.
Det er vel ikke umuligt, at Roverskoven engang
har vreret Tilholdssted for Rsvere. Skadkrer Ager
har vel Navn efter den Fugl Skaden, ligesom Orn
Kuller, en ret stejl Bakke, vel engang har baaret
Traer med Ornereder, og Selli Ager har faaet Navn
efter Siljetrreer. Fra Korshojkmr har der gaaet en nu
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lbrlrengst udgroftet, sid Srenkning mod Vest i Skellet
mellem Aidt og Tungclund Marker; hvor den skrerer
Tungelundsvejen, har der rimeligvis tidligt vreret
en Bro af Sten, og langs Lavningen har der vokset
Vidjer, der i Sognets Dialekt hedder Vie (langt i);
heraf Navnet Stenbro Vie, der nu bruges om Broen
cller snarere Stenkisten under Yejen.

Alle disse Navne er io ret lette at finde ud afl men
hvad betyder Elling Ager, Dolken Orne, Hav, Vreien,
Touskov, Kal Falds og trlodkrers Ager? her maa jeg
give op.

Trgklbjl pan Kortet:
Birkeholm skal vere Birkehalen.
Stenbro Yil skal vrere Stenbro Vie.
Vreim Ager skal vare Vreien Ager.
Den Ager, der ligger rnellem Iiirketoft og Havager hedder

Stakels Blok.


