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Mesing Sogn,

Anneks til Adslev, omgives af dette, Venge og Skan-
derup Sogne, Skanderborg Iiobstadjorder og Stilling
Sogn, fra- hvilket sidste det skilles ved den smalle,
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Kort over Nlesing Sogn.

skovbevoksede D1,bdal. De ho.ltliggende og bakkede
Jorder er frugtbare og mukletle med Lerunderlag.
Hojdepunkter er Hagcsted, Grishoj (det hojeste
Punkt,96 m), Florsb.lelg og Skovshoved. Lanss
Sldgr:ensen (mod Skanderborg I(obstadjorder og Skan-
derup Sogn) lober Illerup Aa gennem frodige, blonr-
sterrige llnge.

Skovene (nu ialt 1ti0 Td. 1,.) Iincles vetl Sognets
Svdgrrnse. I)e hrenger malerisk paa Rakkeskrrenterne'
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ned mod den smileude Illelup Aadal, gennemfurede
af dybe Kloftcr, disse Skove, der er dejlige og dra-
qende i Sonr rnersol. rlvbt turrgsindige i Vinterdis.
I)ercs Navne er Sorrrl erskrtr' 161'-r: Ileisirrg S1'n-

schouff), der vel er den salllme, som 1731 kaldes
l{esing Skov og hvor-i fandtes \rildsvintr. \'c.ien fra
)Iesing til Stanlpemollen forel nedad gennem denne
Skovs vestrc fl.jorne, hvor Grrcnsen tnod Skanderup
Sogn tlannes a,[ en d1'b l(loft, haldet Ilelligkildes-
brek. Ost for Sonderskov ligger den lille Tingdals-
skor', hvorefter folger de to Skovstl'kker Lilbzek,
13ydal og lrengst mod Ost Borqmesterskor'. Denne
siilste hai utvivlsornt Na\rn efter Borgmester Basballe
i Aarhus, del e.iede den c. 1717 med tilhorencle Selr'
ejergaald af 7'fd. H.:1. Gennem dentre Skov str-rkker
sig fra Nord til Syd <lcn ovettf'or n.tvute idylliske__og

dejlige Dvbdal, en Jcksendal en minittture. En n1' Ygi
fra Stilling til \Iesing krydser denne Dal og klarer
Bakken med llotte Sving op gennem Skoven, tler her
fra og nordpaa kaldes Dybdalsskov.

Af Skovafealer omtales 16,15 tillige >D-vbdalsz Krog
Yd s'cd siden paa Nyedamb<, og straks derefter tales

der om rPrisz,is Kierd< (c: Krert, uden at man dog
kan se, om det har ligget i Nlesing Sogn3).

Sognet havtle 1682 21 Gaarrle, alle i l{eslng !ya).
Det maa have veret Tvillinggaarde, thi i 1690 opgiYes

deres Antal til 11 foruden (i Husei'l. I 1808 var her
15 Gaarde (alle i Mesing B)-) og 22 lluse, i 1859-det
samme Antal Gaarde og 25 Fluse il-rr'oraf 1 (iaard og

16 Fluse udenfor B1'enr, i 1921 98 Gaarde og Huse. I
1811] fandtes tler i Sognet et feglvmrk. De[ laa syd

for Sonderskov nrer 
'den 

saakaldte Balravnsknold.
Stedet kaldes eudnu >'feglovneu<. Et andet Teglvark
merles at have ligget nordvest for Mesing paa erl

Ilark. som k:lldes Tronltolm.
Sogur:ts I(ongetiendc (12 'l'(1., 6 Skp., 2 I"dk' H't

') Sanrl. til j1'dsk Hist. og 'I'opogr. ;1. R. YI, 181.

') Hubertz:-.\ktst. r,etlk. Staden og Stiftet Aarhus III, 359.
3) Orion. 1851, S. 217.
4) Chr. \"s flatriliel.
5) Thotts Saml., Fol., 69ti, I(gl. Ilibl.
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skodetles 1688 af Kronen til Margrethe Wilders, Fr.
\\rerdclmanns Flnkell. Hun maa vel have solgt den til
I(apt. .lens Leegaard til Iiornerupgaard paa S;alland.
Thi 1705 skorlcde denne Kongetienden til Regiments-
skriver Chr. l(nudsen Gyberg, der 1718 lod den gaa
videre til sin Svigerson, Prasten Hr. Jens Harlev til
Harlev og F-ramlev, samt dennes Hustru Christine
Sophie Gyberg og Arvinger for 750 l1dl.2). Jens Har-
lev skodede saa 1723 Kongetienden til Kronen for
800 l1dl.3). Kirketienden blev samme Aar af Amtmanrl
Jorplen Graborv skodet til Kongen med Kirke og
I(irkeiord, sorn han havde kobt den af Hr. Anders
I(nudsen 'fhoustrup, Sogneprast til Aarslev og Tilst.
I(ongen betaltc herfbr 1000 Rdl.ai.

Irolketal:
r769 1787 1801 1834 1840 1860 1880 1890 r901 1911 192i
r84 18{ 191 258 282 387 402 4rti 395 394 41 I

I Sognet lindes kun rlen ene By:

Mesing,
ogsaa skrevet \{i e s i n g, hvad der svarer til den sted-
lige Udtale, rned Kirke, Skole,'I'elefonstation, I"orsam-
lingshus (opf. 1888), Ilrugsforening, Kobmandshandel
og Yandtaarn (opf. 1912). lln N{olle laa indtil for
nogle Aar siden paa }Iarken. Det er en ret anselig
R\', hvor man endnu finder flere konne gamle Bin-
tlingsvrerkshuse. f)er finrles i B5'en et lille"privat Mu-
seum med Oldsager og andre gamle \'Iinder, samlel
gennem en lang Aarrzekke af Skomager Ansgar An-
r lersen.

B1'en, der sikkert horer til de :eldgamle, nrevnes
saa tidligt som ca. 1170. \'enge I{loster ejede nemlig
i sin 'l'id .Iord i Mesing til en Yrerdi af 10 },Iark Solv,
hr,ilken Jord ile omkring ll6U overdrog til Nils Nodd
og Glip af Aabardil. Saa nre\'nes Ryen atter 1287, da

t) I(r. Skod. II.
1) Topogr. Sarrrl. p. Papir.
3) Anf. St.
{) Anfl St.
5) [4m l(losters hronike i Aarhus Stilts Aarb. 1932, S. 72.
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Biskop 'Iyge ii Aarhus udsterlte et I)ergamt'.utsbrev
paa en Gaard i >\'Ieszingh<1r. I'lt Aarlrus D_omhapitels

Brev viser, at Hr. Niels Brock 1330 skrcnker I'Iesing
m. nl. til Ring I(loster. F'em Aar efter udstecler Nlikkel
Jonsen paa I'r:der og Mikkel Flagenstrns Y_egne Rrev

\. paa cn [iaar<l i ]'Iesing til
fT a,I I Ring l(lostersi. I 1350 skoder

F;=!t Peter Slaclic (eller Stackel
*;:::;l! I ( en (iaartl sammestcds til

Y ( I tirouett3r; og 1377 afstaar

I I I ,lohatrnes Dcgn (l)iakt'n), I'o-

. i\ I i{gd.lraa.odrlcniYcnrlsS'ssel.
al sin Rettighed i \Iesing til
Abbed Nichlisenar. 1108 sks-
cletle Jens Lauesen <lg haus
IJrorlre til Iliskop IJo i Aar-

ffi- ?11r:lr:"*",.::::l:'*.,?u'l:t\l;- Lauritsen (nraaske en af
fu Bro<lrene) -1 (iaarde til sanr-
//\ mei,. I'ln (iaard i Irensten

a \ (Itads Herretl) rnageskiftedes
--i%=X- 1{1+ af Kxrncn rneil 2 Gaarde

i \lesing'r).
LLW* I 9V I Aariirie 1161-62 rrr€\',es

/--6"(|JA }l:ili,",I'"11,,:::;'*,l,:llli;-s3\ l##6 \\ s)'rlg(, >Nleesing<, >Nlesingre< )

ioW \F arlskillige Gange i en Iletssag
/ I \' om (ireld og Iraldsmaal samt

griginalt }latrikelsko.t o'er voldelig F'relrl'.trd. f)et ka.
" )Iesing 81' 1817. ikke ltestenlt afgort's, 

-o-lll
Hovt'<lpersoucn var fra \Ie-

sing, nren alt tvder ltaa tlet. Nok et' det, at Slutnin-
gen" al' I)ramaet udipilles i fl.ielmsltv Herretl. Dert

Legl'nder merl folgentle Brer' ,,1' l:',rru I l(il :

,m

') .I1. rl. A. I, 2li{).

') .\nt. St"
3) Anll St. S. 2:12.
a) Anl. St. S, 2ll{.
5) .\nl. St. III, 275, 2ti1.
6) .\nf. St. II. 11lJ.
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>\'i Iirik B.iornsen R. [c: liidder] og Hovedsman(l
paa Skive, llartvig Smalsted, Prior i Iling I(loster,
Perl Juel, .Ies Olsen af .Ielling og Johan \\'ille llorger
i Ilorsens hrrrte og saa i Rorgestuen paa Sliander-
borg, at en, sorn hedder Christiern X{ortensen af }Ie-
sing, sagde for os og n)ange flcre, at han var i Har--
levholm, paa den Tid Per Nielsen, Lave Ilrocks
Svend, havde grebct Anrlers Skacle og bundet ham i
en >flyecler< [r, I-rcnke] under et Bortl; da tilborl
Christiern N{ortensen, at han vilde borge for Anders
Skade i saa \Iaade, at han skulclc' konrrne f'or Hr.
Erik Ottesen [Ilosenkrantz], Lensmand i det samme
Len lSliander-borgl, eller til sit I-Ierredsting, og der-

sktrlde han gore Lave Ilrock alt det, som han var
harn pligtig enten til .X,Iinde cller til Rette; og det
han saa tilbod, kun<le han ikke nr.<le, men vilde han
selr, 6te tbrvisse ham -10 lodige IIark eller )mane(
intl paa llstrult, da r,ilde han laa ham den N'Iand ud
og ellers iklie<.

Hermcd er Sagen ikhc forbi, men duhker op vetl
Fl.ielmslev Herredsting Aaret efter. F'or at gore l"rem-
stillingen mere anskuelig forelrrekker jeg at omredi-
gere de tungc og omstrcndelige Tingsvidner af 22.
Febr. og 15. llarts: Iin >beskeden< \Iand Anders
Iloller, )som rnan Skarte lialderu, val' komlnen i
Gald til [-ave Rrock paa Gl. l')strup. Og tl(rr var An-
ders kommen godt op at kole. Lave IJrock laar i
>f)ansk biogr. Lex.< folgencle konne Skudsnraal: >Han
yar en voldsom, ustvrlig og trrcttekrer l)erson, hr-is
hele Lir. gik hen rned ualladelig Strid og Fejde. I 15
Aar (14(i0-7it) farta han en, hun ved kortvarigc For-
lig afbrudt F-eide med Slregten Rosenkra:nfz, sztrlig
med dennes to Hovedreprresentanter, H<lfmesteren
Otte Niclsen og Snnnen Erik Ottesen. . . . . llosen-
krantzerne kuntle ikke faa Bugt med deres ustS'rlige
Nlodstalrder. IIan ftengslede, pinte, morbanke<Ie, ja
endog drabte deres Tienere, han Iagde sig, uden for
deres Borge med r'rcbnet llantlskab og tmede med
at slaa dem ih.iel<.

Altsaa, Anders Skade moder paa Hjelmslev Her'-
retlsting, hvor han faar et Yirlne al 8 l)annemantl

{*
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lhvoriblanrlt Jes Nlichelsen af Mesingl der saa og horte,
at Anders Skade havde vreret 2 Tingdage paa Herreds-
tinget og .Ies Ulf paa hans Yegne paa det 3die og
bsd til (ircld og Faldsmaal samt klageder over, at den
l,Iand (Lave Bxrck), der havde lovsogt harn, ikke
vilde lade ham kr,it, som Ilet var. Saa spurgte An-
ders Skade Kongens Foged (Mads Palneseni og Her-
redsmrendene, >hvore< han skultle skilles ved den
Greld og Faldsrnaal, sorn han udbod, fordi Lave Brock
ikke vilde annamme det eller nogen paa hans Vegne
og holdt ham derover i >Dele< 1'frrette) med Llrette.
Dertil svalede [iogderr og Herredsmrendene og bad
ham udl:egge luld Greld og Faldsmaal; vilde ikke >an-
ner( annarnme det, hurde Iiongcns Foged gore det
og lade ham trlive fri for Tiltale. Derpaa udlagde An-
ders Skade saa l)enge og fuld \'rerd.

Det andet Yidne reskes af Jes LIlf. Hans 8 Yidner
havde set og hort, at velbyrdig Mand Ilr. Iirik Otte-
sen, Ilidder, lod byde en Nland i Rette 3 Ting, som
hedder Anders Skade, hvilken han fandt bunden af
Lave Brocks Svende, der vilde have f'ort ham utl af
det I-en, sorn Hr. Erik havde at raade over paa l(ong
Christians Yegne. Da vilde Hr. Ilrik ikke tilstede, at
han skulde fores ud af haus Len og andetsteds hen
i Rette enrl til hans eget Herredsting-. Hvorpaa Hr.
Iirik tog Anders Skade til sig og forte harn i Rette
ved Hjelmslev Ilerred 3 Tingdage; om han havde lbr-
brudt Liv, >lemma<< eller Gods, da skulde han bode
derfor efter Retten. N{en der kom ingen, som klagede
ham noget paa.

\red det sidste Retsmode d. 15. Marts beklreder
Christiern llortensen i )Iesing Dommersredet i Stedet
for Herredsfogden Mads Palnesenr). I)enne optrader
nemlig paa beskeden Mand .les Ull, Foged paa Skan-
derborg, Irans Yegne og faar et 8 }Iands Vidne om,
at Jes LIlf paa 't'inget havde medbragt Guld og Soh'
og rede I)euge og bod dem til I-ave lJlock ellef no-
gen l)aa hans Yegne for alt det, Anders Skade var'

r) En senere Herredslbged, Soren Pedersen, boetle onrkring
1570 i l{esing.
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ham pligtig. Og ilIads Palnesen havrle vreret 2 Tiug-
dage paa 'Iinget og budt Guld og rede Penge frem,
om nogen paa Layes \regne vilde >hzende< dem. De
il NIrend havde ligeledes set, at 2 Dannemrend havde
sendt Thord Simonsen Bud, at han skulde komme
til 'Iinget og paa Laves Yegne tage imod, hvad An-
ders Skade var ham pligtig. Den fungerende F'oged
og Ilerredsmandene fandt da for Rette, at eftersom
ingen anden vilde tage mod Pengene til Lave, tilkorn
'det Ilerredsfogden at gemme dem og >fare med dem
som [,ov er<l).

I 1466 skrenkede Peder Olsen i Mesing paa Ole
Pallesens Yegne en Gaard i Mesing til Ove Michelsen.
Denne Gaard. er en af dem, der vedbley at vere i
Selve.ie ned gennem Ryttergodstidenr). 1477 skodede
Biskop Jens i Aarhus blandt andet Gods en Gaard i
Mesing, som Jes Nlichelsen beboede, til ct Kapel i
Aarhus Dornl<irkes). Her trteffer vi aabenbart den
sanlme Jes Michelsen, der er navnt ovenfor under
Retssagen fra 1462.

Det var Mesings Middelalderkronike, og den er jo
noksaa righoldig 

- 
endog underholdende. Yi gaar nu

over i Reformationstiden og trreffer der forst paa et
Tingsvidne af 1533, som bevidner, at nogle Bonder i
\Iesing havde tilegnet sig noget Jortl fra llingklostcr
med Urettea). Knud Galten i Aarhus og Frants Niel-
sen i Gallen samt paa sin Nloders Yegne Jochim
Nielsen sammesteds skodede 1538 en Gaard i N{esing
til Peder Michelsen og N{ichel Knudsen i samme Ilv.
Ogsaa denne Gaard bevaredes i Selveje gennem 'fi-
dernebi. Ifn Gaard i >Nle5'singen B)', der laa uncler
trIariager Iiloster og tilhorte Jorgen Skram til Tjele,
skodedes 1568 til Kronen6l. 157,1 skodede I)eder Skri-
ler i Bomp (Adslev Sogn) til l(ronen en Gaard; og
samnle Aar mageskiftede Erik Lykke, Embedsmand

') Ilrslev: I)anske Breve fra Middelakl.
'?) Ekstrakter af Skoder etc. fiemlagte i
3) Script. rer l)an. \'1, 509.

") .fl. d. A. t,237.
:) Extrakt af Skoder etc.
6) Iironens Skoder I.

2. Ser, I.
Rvttersessionen 1691.



54 Chr. Heilskou:

paa Ril;crhus. en ham tilhorende (iaard i rl'Ieissing<
fil Klonenlr. 11/+ 1580 korn cn Gaaxl her, tilhorende
Jorgen I-vkke iil ]'Iariager Iiloster, under Kronenzr.

Ved det 16. .\arhundredes Slutning ejerle Iver Las-
sen, G.rovsmed ved Skanderborg Slot, og hans Hustru
Arvepart i en jordegen Gaard i llesing. 1587 fik han
Livsbrev paa rlen Gaard ved Skarrtlerborg Slot, som
han da boede i, uden Afgift til Gengreld fbr, at han
havde lovet at tilskodc I(ongen sin Arvepart i (iaar-

den i Nlr:sing. Lensmanden Claus (ilambech nk da
Ortlre til at tagc Skode af Iver l,asseu paa dennes o6;

Hustrus An'epart, srette denne i en rimelig Skappe-
sk1'ld og indskrive samme i .Iordebogen3l.

1l-r89 g.jorde lironetr et Mageskifte med .lomfru So-
phia Gjldensljertre, Abbedisse i Marillo Kloster, hvor-
i'ed l(r-onen bl. a. fik 3 Gaarde i llesing, som F-re-

derik II lagde ttnder Skanderborg Slot+1.

l)aa denne Tid boede i Mesing Sorett Poulsen,
forhenvarrende 'fingskriver i Sabro Hen'ed, ht'ent
Thomtrs l,'asti til Yennergaat'd (Ning Herred) ltavde
forfirlgt til Herredsting og faaet Dom over, fordi han
var orngaaedes lalskelig med Skrivningen og Oppe-
borselen af den 1588 udgivne Sliat. f.eusmattden,
N{anderup Parsberg, Iik da 1591 Ortlre til at latle So-

ren Poulsen anholde. llen samme Soren, tler var ble-
ven >fordelt< l,anklaget) til Tinge og domt f'ra sin ,:Ere

og Nlandhelg, lik 1596 Opre.istringsbt'ev, d'r I'Iantlerup
Parsberg siden havde taget hans Boslod og paa Iion-
gens Vegne var blevett tilfredsstillet ftrr dcn Saqll.

1(i17 brurdte tler l-r af Klonens Gaar<lc i Mesing,
og de 5 Reboere blev da 10/; s&mnre Aal fritaget for
ef Aars Landgil<le og lik nogen Hjtelp af Skovene til
Gaardenes Genophyggelse6). 'l'o Aar efter klager' 4 af
disse Bsnder (Soren og Peder Rasnrussen, Jens So-

rensen og Rasmus Nloritsen) over, at de ikke litrnde

'),)
,)
n)

u)

o)

Iironens Skoder L
ti. B.
Anf'. St.
Anf. St.
Anf. St.
Anf. St.
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blive ved Nlagt, medminclre de fik 1'derligerc Benaad-
ning. Kongen bevilgede <la, at de endnu et Aar maatte
r'rcrc fri fol Landgilde, ,iEgt og Arbe.iclet).

I 1699 hevilgede Iiongen Ekvipagemester Claus
(iiintelberg bl. a. 12 1'd. 6 Skp. 2 l"dk. Flartkorn i
llesings).

17(i1 r'al der 10 Gaartle i }Iesing, tleriblandt en An-

I)en reldste Skole i )Iesing.

nelisgaard. De 7 (iaar-dc horte under llvttertlistriktet,
3 var Selveje. Dcn enc af disse sidste bler' 176-1 til-
shrzrlct Iiarnmerraad, 13orgmester Morten (ieertsen i
Aar-hus3\. Samme l(arnrnerraad fik e1/ro 17(i8 I(onces-
.sion paa tlen kgl. lbrbc'holdne .Iagtrrttighetl paa Me-
sing Bvs Markerrrr.

Bven solgtes vcd Rvttergodsauktionen 23lr 1767 til

') K. ll.
') 'I'opogr. Sanrl. p. l)a1rir.
3) Jonlebogen af 17(il. I171ll var der i R1'en 6 Selve.iet'e.

') Rentekamrrrerets Iiksp.-l)rot.
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en I-aursen 
- 

hvem han nu hal vreret 
- 

fbr 11352

Rdl.lr. (Den bestod 161-11 af I Helgaarde og 1 Bol. De 6
Helgaarde og- Bolet var l(ronens, Resten Ilondergods).

llesing lly blev udskiftet 1817 af A. J. Tinghuus.
SkoIen er lbrmodentlig oprettert i Slutningen af

tlet 18. Aarhuntlrede; for den Tid sogte Bornenc den
kgl. Skole i Stilling. I)en forste Skole holdtes i det
irer afbiltlede garnle Ilindingsvrerkshus. Paa en Over-
ligger over Indgangsdoren er udskaaret Aarstallet 1679-
l)en nuvarende Skole bestaar af af en reldre Del fra
1853 og en n)r fu'a 1912.

I Ilven findes en frelles Bysmedie, ombygget 1898.

(iaarde i Nlesing I3y:

Mesinggaard ejedes ca. 7767 af Christen Jensen
og derefter af hans Son Frederik (lhristensen. I)enne
overdrog 1818 Gaarden til Sonnen (lhristen Frederik-
sen. \'etl clenrres Dod i 1828 overtog Landinspektor
Antlers IJauberg, der var gift med en Soster til (1. F.,
Gaat'den. I 184t3 gik den saa over til A. Haubergs
Son Therkel H., der en Tid var Irormand for den
gamle Skanderborg Amts Landboforening. Hans Dat-
ter blev gift med Brantldirektor Ole Lund, der havde
Gaalden fra 18t10 til 1911, da den or,ertoges af Son-
nen, IJranddirelitor Therkel Hauberg Lund.

(i'aarden har en meget stilfuld Hovedbygning, og
Avlsbl'gningerne er nl,opforte.

Sonderma rk e.jes af Sognefoged E. Lund (lhri-
stiansen. Han overtog den i 1893 efter sin Fader, der
havde ejet den i en lang Aarrrckke.

Iinghavegaard tilhorte i forrige Aarhuntlrede
(lhristen Olsen, senerc i ca. 7 Aar B. (4r'nstrup, der-
eftcr Chlislen Jensen. Han havde kun Gaarden i faa
Aar og solgte rlc,n i 1{X)r-r til Peter Laursen Andersen.

Damgaard c.iedes i fbrrige Aarhnndrede af I)eder
.Iensen, tlerefter af Sonnen .lens Pcderset, der solgte
den til Jens Jensen. Senere var Gaartlen stir:rkt i Han-
<lelen, og rrrinrlst en hulv Snes liere fulgte rask efter
lrvcrandre. Nu tilhorer- Gaar<len Marius Herskinrl.

') Begtrup: .\gerrlvrl<ningens Tilstand, S. 4(i3.
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Smedegaarden er'

blcv udstvkket, vistnok
var Byens Smed.

Navnet paa en Gaard, der
i 1860'erne. Gaardens llrr'ger

Yed Svdsiden af Sonderskov ude ved Iianten af
Engen ligger de romantiske liester af _en 

I,angdllssg,

kaliiet Bil-ravnsknold. Det er en trrebevokset.Iord-
forhojning olngiyet af tildels adsplittede Sten, men
uden"Gravkammer. Sagnet lader en Krempe ved Navn
Balravn vrere begravet her. Da Mesing l(irke blev
bygget og han hsrte Klokkeklangen derfra, blev han

sii-vred, at han kvlede en stor Sten efter l(irken.
Den ramie clog ikkel men blev liggende oppe i Skellet
mellem Nlesing og Haarby Marker og blev kaldt
Rukkestenen. Her laa den, indtil den blev hugget

i Stykker, da Brekgaarden i Haarbr' blev_b1'gget. IIan
fortreller, at Stenen bar Nlzerker af f'em I'ingrel).

Oppe i Skoven ligger Gravho,iene Prresteh-oj og

Breilinghoj, mellem hvilke Sqgqet lader en hovetl-
los Prrest-van"dre og det - 

i N{odsrctning til, [vad
der ellers pleier at irere Tilf.tldet - ved hojll's Dag.

Flcre andfe 
'Oldtidshoje her i Sognet er nu - 

ligc-
som andetstetls - 

slojfede.
'fil tle nyere Fortidsminder Inaa henregnes Rer-

sterne af de to Byens ,rF<lrter<, tu nordre og en

sonclre. Den fsrste har udgaaet fra den nordre Ende
af Byen i nordostlig Retn-ing (Inan ser endnu Ind-
carrgen til derrt derelter ligc i Nord og sitlen bo.iende

i'esfiigt op til den tidligere ['dmark ved d.en gamle

Itv-Y6i. Forten er rlll ol'erplojet, men hvor den stoder
o1i ,roa Yejen, der gaar' 1vd".,n Kirken, kan Yejba-
nen endnu spores.

I)en sondre Forte eksisterer endnu stlm Markve.i
s1'dpaa. Paa et godt Stykke f'olge9 tlen paa Yest1................jden

a? et gammelt Slengartle, delvis bevokset med.-'Ijorn
og vilde Roser. Man maa haabe, at denne Stump
IIinde om liortitlens l-andbrug faar [,ov at staa

urort.

,) I). F. S. 2157.
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llarknavne 1(i 83: Bartoften, Bastebjerg, Blolikerne verl
I')lkier, Bleesb.jerg, Brestebjerg, Bylljergs Fald, I.)genappe, (irete-
lin, Gtishoj, Havrebjerg, Ilavreskud, Hogsted, Hunrlshullerne,
Hojmands Horn, [iirkegaardsager, Iirogagre, I(roghojslirld, Iieel-
lingtolten, Laae Agre, LiIIe'fvar Fal<lverl N1'daur, )Ieising Dams
lllokker, Nedenfor Hullerne, Nerlertouturn, Norden Xll.lrliemose,
\orr,len Tikiers F'alrl, llaagenfall, llollanrl, Rongade, Sandhofd,
Skovshoved, Slattenkrog, Sommers'folt, Stouenagre, Steestol<Iie,
Store Humlehoj, tittrbingshafn, Suenchis Ager, Svinelr.ierg, Toss-
krog,'l'outunr, Tretons Ager,'fvlrragre i Hellestrup,'l'r,.lerblok-
kerne, \'ed Humlehojs Falrl, Ostertvernraal.

Enlige Bebyggelser.
){ o t'r e I r.s t nordvest for I31'en, laa indtil ltig2 r'ed

Iiirkcn, var en. Anneksgaar(l 
-til (lennc og som saa-

rlan tiendefri l:rngt tilbage i Tiden. Gaarclen eietles i
firrrigc Aarhun,lrcde af Christopher Jensen, hvis Ilnke
gifterle sig med .Iens Sorensen. l)crefter gik den over
til Sonnen .Iens .Iensen Kirkegaard, hvis Ssn .lens .Ior-
il-en Ii. arve(le dcn 187tJ. Dr:reftcr overtog hans Son'.lens I'ldvard K. (iaardcn i 11)11.

NlrrreIund, en (iaard, tler nridt i ltrrrige;\arhun-
drede ejedes af Anders Andcrsen. Ilfter ham gik <len
over til hans Son Laurs Andcrsen, der vat- ugifl, hvor-
efter <lennes Broder Ilasmus A. Iik Gaalden. l)enne
oyerloees dereftel af 'fhomas Ilasnrusseu Leth og c.ies

nu af Iiresten Kristensen.
\'Iorkelund, en (iaarcl nordligst i Sognet, tillro-

rell(l(, Pedcr Jacobsen.
Overgaard hed en Gaarrl i l,Iesing By, der lnenes

at haver vieret gammelt Selvt'je. Iiorrnodentlig el det
rlen, Ilasmus Rasmusselt faar Skode paa 1f501,. I IIa-
triklen af 1688 staar deu fcrr 4 'l'd. 3 Skp. :l Fdk. 2
Alb. fl. og e.ierles ogsaa da af en llasnrus Rasrnussen.
IIan havde fornrodentlig en Son Laurs Rasrnussen,
idet en Iiasmus Laut'sen, der kan lrave r,reret dennes
Son, tlode 1755. Sidstnpvntes Son Rasmus Rasmussell
Overgaarcl lik 17(i6 af Pryttcrsessionen paa Skarxler-
llorg Slot udstedt et >Husbondholdsbrey( pita Gaar-
den. Ilfter Ilasmus Overgaartls l)od arvede Sonnen af
samlllc Navn (iaarclen, og efter hans f)od gili tlen

') Rentekanrnrerets Arkiv ll, 1:19 \r. 39.
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oyer til harts Son l)eder Ifasmussen O., der dode 1873.

Senrrre eietlcs Gaarden af Ole P. Herskind, der trd-

stvkkede"den i 1{}00. Paa Hovetlparcellen ollf'ortes den
(iirarrt ude paa \'Iarlien, tler nrt tilhorer (llaus Andersen.

Pcdersininde, en (iaard, der har vreret ejet af

Jens Peder Sorensen, sitlen af Ole Jensen og nu til-
hsrer Chr. .Iensen.

Yestergaard trdflr'ttedes 1840 og ejede's dengang.

og 10 Aai' senerc af 
-l)ctlet' (lhristensen, derefter af

Svigersonncn Antlers Jacobsen, hvis I'lnke giftede sig

med t(nud Laurseu. Denne overtog (iaarden 1887' et

Aar efter at cleu var brieudt. Nur'rerende li.ier er I(ri-
stian Skov Laul'sctt, den forriges Son.

Illk.tr, en Gaard, dcr har vreret eiet al' Rasmus

Rasmussen Overgaard, efter hvem 
-clen 

tilfaldt S-y]S.er

sonllen Chr. Haiberg. NtlYi€rende Ilier er .Iens Kirlie-
utru t-tl.'' lturensIund hlev tr<lflyttet (dog liun i ubetyclclig
Afstanclr lest for' \Iesing 

-B1' 
18I0. Den davrerende

F-ier hed liasmus Ilasr-ntissen. Han opkaldte Gaarden

cl'icl sin I ltrstrtt liarcn. Det'eflter e.itrlcs ( ialtrderl al'

Frarrrls 'lhomsetr Block, der var gift merl forriges

I)leirtlattcr. Blocli al'sto<l i 1Utl0'erne I{arensluncl til
Sonnen Rastntts 13., sotn 1902 solgte <len til 'Iens 'Ior-
ectr .l eusetr. Hau har clelvis omlll.gget Stuehttset, som

rielved el' lrlevet sardeles stilfuldt' l)en nttvrereude

I'lier er Holger llasmussen.
"H orsbi ei:ggaard i Nrerhetlen af II.orsbj.erg el ud-

stvkket afl'liar:eirsltrncl. (iaarden ejedes til 1893 af Hans

Riocli og tlt'refter af Svoget'en 
- 

Ande rs (lhristensen

Haullerg, ntt af tleunes Son Soren H.

Arne"lu rtd har r'rerct eiet af Petler Olsen og <ler-

efter- af Ole Mikkclsen, soril stiftede et Legat. I 1tt50

eierlts (iaat'tlen af Jens 'lorgensen og rlerefter fra 1ti70

,ii' Sviger.onneu Jeus Jenseir l(irkegaard, hvis Slln af
.a,nrrre Nar,n overtog (iaarden 1893. Nu e.ies deu af
sirlstnu'ntes Svigr:rson OIe Ilrandt.

Yidtskue he-dcler etr Gaartl, del'ved }lidten af
fbrrige Aat'ltundrede er udflyttet fra -Byen.. 

af davte-

;;;,i:'sognerog-e.t llatls I'oulsen. IIaris Sntr Mads

Poulsen solgte' (iaarrlen til Niels Nielsen. Setrcre
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fulgte fhv. Sog,nefoged Niels Bjerregaard og derefter
hans Svigerson Hans .Tensen, den nuvrerende I.).jer.

IJgeIund tilhorte 1791 [-aurs Chlistianscn, derefter
Sonnen (lhristian Laursen, elter hvem Gaarden i 1835
overtoges af .<lennes Son Rasmus Ohristiansen, i en
lang Aarliekke Medlent af Amtslaadet. flan solgte
1874 Gaarden til Soren Rasmus Jensen, gift med clen
lorrige ll.iers Niece fra Hemstok. I 190ir overtoges
Gaarden af S. R. Jensens Ssn Jens Ssrensen Mellralle.
l)en ble'r' udflyttet samme Aar.

[IedeIund, en lillc Gaard mellem l3orgmester-
skoven og Dr'bdal, e.jcdes i forrige Aarhundrede af
Peder Thogersen 1t lttlt6r, efler hlt'm den blev over-
taget af Svigerr;onnen Smed Niels Andersen, der drev
stol Forretning med Jernpumlter. Han solgte (laartlen
1917, og den e.ies nu af Hans Christian Jensen.

N"vgnard ejes af Chr. Sommer, tler overtog Fade-
rens gamle Ejendom, som var en l)arcel af Smede-
gaarden i )Iesing By. Iljendt)rnmen har (1. S. foroget
med tilkobte Alealer. (iaarden, der har sit eget \Iand-
vprk, som faar sit Vand fra l)ybdal, har F)jeren helt
b1'gget our fra ny.

0r!grgaarrl er udstykket fra Damgaald. Den eje-
des 1876 af ]'[orten Nlortensen \Yeis og nu af Soren
Haurunr.

I(ulhvtten hed en lille I.).iendom, der hal lig-get
paa Skraaningen af Dvbdal. IIir har f'or i 'l'iden vrliet
rlrevet Iiulsvieri. Huset er nu tlvttct op paa Bakken.

_ I Sognet har der i lrcngst {irrsvunden f id ligget en
Bv eller Gaarcl kaldet R a r,n d a l. I)en nraa r:istnok
have eksisteret som Rv i 1287, rla Biskop 'l'yge i Aar-
hus udstetlte ert l)ergantentslrr-ev paa en (iaard ,vdj
Ilauffirdall<. Saa horer vi ikke mere onr Stedet foi
1550, da rlet atter onrtales. ]Ien fJr-en el da for.mo-
dentlig forsvundet, eftcrrsom crt 'firlgsvidne siger, at
Ringl<losters 'fienere har plo.iet og saaet >i ){eszingh
vrli Raunrlals Nlar-ck< og at de var berettiget rlerfil.
Sanrme ,\ar resikede en Manrl ved Navn Jorgen Krrutl-
fqn paa Iiingklosters Yegne hvilhe Breve Ravndals
l\Iurks [-o<lsejele ltalde paa n:evnte ]lark. I et antlet
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'I'ingsvidne fra samme Aar forpligter Lodsejerne sig

til livarl I-ov og llet kunde medgiYe i Tratten om

Ravntlals l'Iark. 
-'l'lt 

antlet Tingsvidne fra samme Aar

haves i denne Sag. Den ovenircvnte Jor-g-en Kludsen
ses deri at have J Gange paa llielmslev Herreds Ting
forlluclt at fore Szed i- Ilavndals \Iark eller at fore

bort, hvad der var saaet, indtil Herluf Trolle, F'or-

stander for I(losteret, fik sin Anpart at vide i samme

\{ark. Endelig er der et tretl.ie-Tingsvidne fra 1550,

hvori Jorgen Knudsen paa Kloitere-ts og He-Iluf Trolles
Vegne *i1". Udlreg i 

^Ilavndals Mark af llonderne i
Me"sing samt vedke-nder sig >huer tredie fur< i fbr-
skrevri'e Rervndals Mark, saavelsom en Gaards Eje i
Mesing Mark. 1l-r53 er det galt- ig-en,- som det ses af

et Ilrei', hvori klages over, at Herllf 'frolle ikke sker

Ret i Ravndals S[ov og Nlark. Nteste Aar gentages

Klagemaalet >ahnlangerxlis F'indall11 och Iiauffndalls
*ni"t u. I'lndnu i 1555 beklagc'r Oluf Jorgensen (for-

modentlig Son af ovennrewle .Io-rgen-Knudsent paa

Klosteretl Vegne, at dette ikke sker fyt4gt. i Ravn-
dals Mark2). Soren Michelsen indvrergede 1ir74 samme

Ilark paa sin eger og sine \Iedarvingers Yegne til
frie 1fir^e?) Rondeigaalde i Mesing for deres rette en-

dels 
'Iijendom, 

sofr dennem og deres- Forreldre haver

af Arilds Tid etterfllgt for en evindelig Eiendonr3 .

Sl<ulde man mon 
'ikke paa en eller anden ]laade

kunne srette Navnet Ravncial i Forlrindelse med den

tidlisere trrcvnte mvstiske rrBalravtl< ?

Hvor har nu Ravndal liggct? Ja Navnet paa det

lille Skovslykke I3 y d a I synijs her at give et goqt

Fingerpeg. "Yderligere benivnes et Jlojdepynkt. mel-

lem" Bycial og t.iifrret Bybjerg. IIer i \rlheden

-r, ndl I'}lad3en fbr den tittd ny vrere at soge. Der-
imocl ved man med Sikkerheil, hvor Il a v n d a I s

Molle, en Vandmolle, der nrevnes 1554a), har lig-g-et'

Nedersi i Tingdalen, hvor der er an-selige.Kilde-
vreld, ses Stedet- for den tildels overgroede \'Iolledam,

,)
,)
,)

')

I Shanderup Sogn.
,,Ia. d. A. I, 2:17-:i9.
Hjelmslev Herretlsbog.
Trap, 4. Urlg.
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og sr'd fol dennc ud mod Iingen linder man tvdelige,
nu triebevokserle Resterr af rlen ganrle nlolledrenrning.
Yctl den fordtrnrs llolledam lioger nu en Iille stlaa-
t:rkt Hvtte metl Yandvark, rleri i'or-svner hele \lesing
Bv med Yand. Dette rlrives op vt'd Untlerfaldshiul.
E; Eng nerlerrlbr kalrles llollimaae. Rttkken lo'ber
om ved Ilah'arnsknol<l og ud i Ilkrlup Aa.

Svdost for Ilavndals \,Iollerlrcmniug er (ler et VreId,
soni kakles H e I I e d i, og ct Sted rler vetl benztr.nes
Hellediskol.

Nogle Mrcnd af Skanderbolg Ladegaartl og Jehsen
virlnede 1(i98 paa T'inge med Ed og opholrlen Finger
eftcr Lovcn, at tle havtle synet de to Broer- i >llavn-
dals Hauge<< mellem Skanderborg l,adeg-aarrl og Jek-
sen, ))sonl er en alfare Lantleve.j lil Ran<lers<. Den
enc Bro befantltes >gandske ocle(1.

Kirken
ligger i clen nordre I(ant al' B1'en. Den er lille og
ejcndommelig og bestaar af Skib og Kor ibeggc fra
romansk Ticl al' (iranitkvadre paa Sokkel nred Skraa-
kantt, Taarn samt Yaabenhus motl Svd. Over Svd-
dolen (fra Yaallenhuset til I(irhen) finclei en'I'vmparion
metl to l,ovefi,q-urer. Norddnren og flere Yinduer er
tilnrurede. I den senere ]Iidrlelaldr:r Iik Skib og I(or
Hvrelvinger 1nu med rodmalede Ribberl, og Taalnet
tmetl stor aahen Bue mod Yestt og Yaabenhuset,
begge af ]Iurstcn og.. hvidkalkede, tilfo.jedes. Paa Yaa-
benhusgavlen lindes en Solshive med F'rederik Y's
Navnetrrk, Aarstallet 1756 samt vistnok llogstaverne
PI,S\\"

;\ltertavlen er i Ren:rssancestil med et nyere llaleri
(den kolsla:stecle) af Aarup i Skandcrborg. l)aa Alteret
firrdes en 7-armet Lvsestage, hvorpaa staar: Til ll'lintle
ont Ouarde.jer l{iels Jensen af lljesino, dad 18-8-1915.
I)aa Alterkalkerr lreses denne Indskrift: So/: Peller
Zeibig Olter F-iirsler og Sal: I.-: Margarellru l'on Gabbels
Hofuer l-orrprt Den Kalk og Desch lil Messirtg liierkt.
Ao: 1684.

1) Il.jelnrslev Herrerls Tingbog.
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D . LXXXXXI . IENS. AS\IYS . S}IIT. NIEF. VEII-
BVM DONIINI MANET IN AETERNYII
I'-ECIT. Orderre er lidt forkert anbragt, men skal i
Oversrettelse lieses: I F'relsens Aar 159-1 giorde Jens
Asmus lsen?) Smit mig. Herrens Ord forbliver evin-
delig. - Aarstallet skal sikkert vrere 1591, men der
er ved Stoltningen kommet et X for meget. Iilokken
blev omstobt lbr uogle Aar- siden med den gamle
Indskrift tildels rettet, men med et Par nye Fe.ll. Der-
efter folger en r))' Tilf'o.ielse, hvorefter hidskriften nu
lyder: ANN0 . SALYTIS. NIDLXXXI . IENS. ASMVS
. SN{ITN,II1 ./ FECIT ' VERI}YM (osv.)/ DE .SMITH-
SKE . 

,STOBERItrR . I. AALBORG . GIORDI] . X{IG
. oM . AAR. 1928.

Ved Kirkegaardsdiget ligger nogle gamle Yindues-
overliggere fra I(irkens tilmurede Yinduer.. Den gamlc
Trrelaage blev frrr et Par Aar siden aflost af en smuk
Kirkegaardsportal. Paa en Sten er indhugqet: Opfort
af _ldele oa Ole L'tnd l[iesinggaard 1930.-"

En Tyv, Mads Jespersen, havde ca. 1632 stjaalet et
Alterkladc og en Bog fra Mesing Kirke. Alterkladet
!91gJe ha1 i Omrnestlup i Randers Amt fbr noget
Mad, og Rogen solgte han i Skrering nord for Aarhus
til Ilasrnus Jensens Kone Ellel). -

Inde i \raabenhuset (?) har der varet en Gabestok.
En for faa Aar siden afdod Mand (f. 1826) har som
Dreng set en Person, der var domt for et eller andet
utilborligt Forhold, staa i denne Gabestok. f)et afdode
Ojenvidne til denne middelalderlige StrafT'emetode blev
engang spurgt om, hvad de da g.iorde ved Nlanden i
Gallestoklien. i.rJa vi spyttede.io paa ham<, svarede han.

I(irken tilhorte 1687 Kongen-og rnidt i forrige Aarh.
en }Iand i \-iborg. flan solgte rlen til 8 Bynand i
N'Iesing. f)a dissc kom hjem efter at lrave afsluitet Han-
delen, syntes de ovrige Rvmurd, at Prisen, de havde
givet, r'ar lbr ho.l, og- r'ilde ikke r,rere merl i Kobet. Da
de nu i nogen'I'id havcle betalt Tiende til de 8, fortrod
de, at de ilike .rar blevet Medejere. I,[en tlc 8 stillede da
som Betingelse for Optagelsen, at de maatte beholde
KiII"-Eng"n for deres egen [)art, hvilket ogsaa skete.

') Saml. til jvsk Hist. og 'Iop, 4. r. \'I, ltll9.



Hjelmsleu Herred,

Lcerere ved Mesing Skole.
1787. Soren Nielsen, fl ca. 1730, g. 1) m. N. N.,2) m. Bodil

Nladsdatter, f. ca. 1742.
1ti01. Peder Je nsen, l. 176tt, g. m. Ane Sorensdatter, f. 1763.

(1834-50). Soren l(nudsen, f. 1779, g. m. Mette N(ikkels-
datter, f. 1797. Datter: Johanne.

1860. \YilheIm Eggert Waldemar Smith, f. i
Bornholrn '?6lr 183.1 (S, af Sogneprrest Lauritz S, og
Hedevig Becker); var 1860 ugift.

l{i6.. Niel sen Glarbo, kom senere som pensioneret til Skan-
derborg.

1tt61-9{J. Anders Knurlsen fra Sander ved Odder, g. m. Ane
Kirstine Johnsen lra Horslevbole.

1898-1901. Jens l)eter Christensen, blev'/g 1901 Forste-
lrerer i Horning (se d6r).

1901 -01. Peder Nielsen II .ygind, t'. i Drejens'96/u 1870 (en
Husnrandsssn), dimit. fra \resterbros Seminarium 1890, kaldet
til }lesing '/,0 01, til Forstelerer i Taps ved Kolding "l* 04.

1904--09. Ernst E mil E rnstsen, f. i Haldum u, 
,o 1877, dirnit.

fia Nsrre-Nissum 1899, Enelrerer ved Fannerup Skole, kaldet
til Mesing 'l' 01, til Tirstrup i Randers Amt 0/u 09.

1909-29. Hans Lauritz Schmidt Juulsen, f. i Uth Skole
E0/5 1881, dimit. fra Gedved 1904, kaldet'/ro 09, fraflyttet Em-
bedet '/r, 29.

1930-. Erling AIIerslev Jensen.

Af andre Personalia af Interesse fia Sognet kan anfores:
Bertel (iroesen 1767; Jens Jensen Kierchegaard 1640; Jens llas-
nrussen Paaske, Frester af en Halvgaard, f kort for 165E; Ras-
mus Porse 1640; llasmus Rasmussen Sveistrup 1767; Rasmus
Sorensen Ycle, Ejer af en halv Selvejergaard 1673; Michel Ouli
I575.

Hasle paa
Margrethe


