
I-,isbizerg Sogn i Fortiden.
Af Henntr LeRsan.

f islrimrg Sogrt ligger *r,*.l.isbj.rrg Hert'erl iAar-
I ' l,ui Amt. I Sog'nei lindes loruden Kirkebyen lillige
Byen 'f erp, Gaarden Mollerupgql14 oS 3 Yandmol-
lei', (iraa, Rode og Ny llolle. Mollerupgaard ligger
syd tor Egaa, der skillert,ishjrcrg Herred fra Hasle Her-
.i.1, ,,g h-orte tidligere untleil deite Herretl. Paa nordre
Side af Aaen, ca. 7 km nord og li<lt vest for Aarhus ligger
den anseelige Landsbv Lisbjrer'g rned sin liirke. Naar
man kommer ad Lairdeve.jen li'a Aarhus, skal man
fra Rroen over Ilgaa henved 200 F-od op ad en Rakke-
skraaning, for man kommer til Bvert. I)enne Skraa-
ning ellei Side er det, som har givet det ljrerg--Nav-
net'[,ithresbiarg1), som RYen er opni€Ynt efter-._No-get
nord for Bveri ligger I(ongsbiarrg, som er 287 F'od

hojt og er Sognets 
-hoieste Punk! l,islr.iterg med llode

og N)' trIolle har ca. 128 Tdr. flartkoln, Arealet ud-
gor 7-427 Tdr. I-and. Terp merl Xlollerupgaard_og Graa
Molle har ca. 69 Tdr. Hartkorn, Arealet er 729 'l'dr.

Land, hvoraf ca. 110 'fdr. horet' til Mollerupgaard.
]Iollenres Jordtilliggeude var tidligere kun nogle faa
Ton<ler Lantl.

Sognet har vreret beboel i meget gantmel Tid. Nogle
nu fijrsvundne Stentlvsser og en Del nu lbr det meste
slojf'ede Hoje fortreller, at der har boet ]Iennesker
hei i Sten- 

-og 
Bronzealderen. )Ien om tlisse Oldtids-

minder eller om deres I"orbindelse med den lluvs-
rentle Bebyggelse skal her ikke lirrtzelles.

F'ra clen-romerslie ,larnaltlet', de forste Aarhundre-
der efter Kristi F-odsel, et' der funclet flere Gralpladser

') I(ong Yaldemars Jortlebog v. O. Nielsen. S. 7.
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i Sognet indc.holdendc de saakaldte Lerkargraver). Paa
den storste af disse er fundet henved 100 Grave. Grav-
pladsen \:Ar beliggende paa cn Rakl<e eller ltankc
mod Nordost paa I-isb.lrerg Malli, lrvor- denne stoder
op til Terp og Elev }Iarker. Ilanken l<aldes nu lJul-
bjrerg. paa Or-ig. I(. Nr-. 1 fra 1t100 i llatrikelsarliivet
kaltles den llolbierg. I N'Iarkbogen fra 16t13 nm'nes i
Lisbirerg Norre }Iark et F-ald Iloldberigs) Dette viser-,
at .lorden her eller i Narheden alt 1683'i'ar opdyrket,
selv om der sorn nu har r'reret Skov lige r,ed. Dog
var tlette Fald mere storskiftet end srcdvanligt, dct vil
sige, en Gaard havdc her IIcre eller mange Agre
Iiggende samnlen i Stcdet for som ellers kun at have
een Ager ad (iangen I Faldet, som havde 36 Agre,
var tlerfor kun 4 Gaalde lodtagen. Paa denne Maade
er opbmdt Skorjord ofte blevct tildelt en Bys Gaarde;
vi kan derfor antage, isrcr da Skoven endnu ligger
lige ved, at dette F'ald ogsaa er tbrhenvarrende Skor'-
jord. Andre Gravpladser er fr"rndet paa Bliksbjrerg,
der ogsaa kaldes Troldbakke, paa Plankebakken og-

flere andre Steder, bl. a. nogle Grave i Ravnehjrerg,
der ligger lidt Ost for I3ulbjrerg, men paa Terp ]Iark.
Orn disse Gravpladser er blevet benyttet af en enlielt
Bv, eller om <le har vreret frelles for flere, vides ikke.
Om der har r'.rret uafbrudt Behl'ggelse her i llgnen,
siden de hel gravlagte levede, r'ides ikke; men <ler er
noget, der kan tvde derpaa. llo<l Nord paa Terp }Iark
ligger eller laa tidligere en Gravhoj, Alshoj. Paa O. K.
Nr. 1 findes her i Nrcrheden anfsrt Als Agre og (rster
Als Agre. I llarkbogen fra 1683 navnes paa 'f erp
N'Iark Als Fald. Paa I(ortet over Elev Nlark nrcvnes
Alhois Agre og i I'Iarkbogen linder man Alshoys Fald
nevnt. Paa gotisk findes et Ord alft.s, der betyder
Tempel, paa oldsaksisk hedder det alalr og i andre
germanske Sprog noget lignende. Samtne Ord gen-
finder nlan maaske <lgsaa i de foran nrcvnte Navne.
I saa F'ald har her ude, hvor Terp og Elev N'Iark
stoder sammen, ligget en Helligdom eller et Sted, der'

') C. Neergaard: Jrernalders Gravpladserne ved Lisltj:erg.
Fra Nationalnruseets Arbejdsmark, 1. 1928. S. 21-37.

') Prot. Nr. 991, Christian den 5's tr{atrikel, \Iatrikelsark.



Lisbjerg Sogn i lrot'liden.

var hclligt. I)et er muligt, at Stedet som var helligt,
er Gravplatlsen paa Bulbirerg, men herom kan dog
ikke siges noget med Vished.

Lisbjarg Skov maa i reldre'l'id har,e haft en storre
Udstrreknine entl nu og maa ogsaa have strakt sig
ind paa Terp og lllev XIarker. Hvad foran er sagt
om Agrene i Iloltlberig Fald grclder ogsaa om andre
Fald nordost lol l,isbjrerg, saaledes f. Eks. Plankefald
og Blirbergfakl, der maa have laaet Navn af de fbran
nrevnte Bakker, I)lankebakke og Bliksbjrerg, <ler maa
vzere det samme som Blirberg.

Skoven maa rnod Nordost havc strakt sig temrnelig
n:er ind til B1,en. Derimod var li1'ens Nlark paa den
modsatte Side, mod S1'dvest, bolskiftet og fordelt rnel-
lem alle Bvens (iaarde lige url til llarkskellet. Bol-
skittets Indforelse gaar tilirage til N'Iiddelalderens Be-
gyndelse; Lisb.irerg N{ark maa altsaa alt da have vreret
opdyrket lige ud til Krerbygaards Mark. Opdyrknin-
gen af Jorden niprmere ved llyer-r maa sikkert r,rere
llere Aarhundrerle teldre.

f)e foran omtalte Gravpladser ophorte man at bruge
i det 3. Aarh. efter Kristi Fodsel, og ingen nye (irave
trreder istedetfor. Dette er dog ikke noget Bevis for,
at der ingen Rebl'ggelse eller Ily har vreret her. Dels
han Grave endnu lindes og ttels tyder visse Mark-
navne paa, at rler i Folkevandringstiden, der lirlgte
cfter den romerske Jrernalder, har vreret Rebyggelse
her paa Stedet. Men disse Marknavne peger hen paa
Sjrelland og synes at fortrelle, at S.irelland, der da var
en [4 i Opkomst, og dens Beftrlkning har strakt sin
IIaand utl over Lisbi:rrg og andre [)ele af Ostjylland,
thi ogsaa andlc Steder forsvinder disse jyske Lerkar-
grave omtrent samtidigt.

Paa Sjrclland Iinder man mange Bynavne, del encler
paa -lose; med tlenne Endelse finder man ogsaa mange
]Iarknavne. Iinrlvidere linder man der ofte en I'Iangde
Srtrorbjrerge og Smorhoje, Solbjrerge og Solhoje og
lignende Navne i Forbindelse med en -lose-lly eller
et -lose-l{arknavn. Disse Ryer og Navne skulde sa:rlig
statnme fra F-olkevandringstiden og staa i Forbindelse
med Kvregbrng, som blev dltvet paa Gaarde, som
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bar disse -lose-Navne. Samtidig Iinder man paa S.iftl-
lanrl Glave med ubrrendte Lig og ligt [idstyr. Det t'r
disse Ileboere, der <lerfra skulde have bredt sig til
Jyllantl eller maaske snarere erobret Dele af dette,
idet de srerlige iyskc l,erkargrave ophorer temmelig
pludselig-.

Paa Lisbjrerg }Iark nipvnes 16tt3 i Sondermarken
llellos F'ald. Navnet, der svnes at r'ret'e det samme
sonr Ilvnavnet Nlarlose paa Sjallantl, Iindes ikke an-
fsrl paa Orig. Kolt Nr. 1 i Matrilielsarkivet. I)et
nreynos mellem Sl<eigaards Fald og Or,er Brintings
trald. .lorden var god Bygiord, det har altsaa ligget
nrer ve<l Bven og lbrnrodentlig lidt svtlost for tleune.
Skeigaards Ag-re {indes paa Iiortet anfort lidt ost fol
Kirken. t,idt s-vd lbr Br-eu finder man paa Iiortet
Roesland, i N{aikbogen Boeslands }'ald.

Marknavne samnrensat med >Bo< illod) linder ntalr
ogsaa paa Sjrellancl, hyppigt i Forllintlelse med Navne
sammensat med Smor og Sol. I Lislr.iarg fandtes og-
saa en Solhoj. I l'Iarkbogen nicvnes i Yestermarkt'r-r
Ydre og Indre Soelhovs Fald. Paa Kortet findes i
Nrerhcden af N1' Molle anfort Soelhol's Ag-re og et
Par andre Fald opnu'nt efter Solhojen. Soldvrkelsen
paa disse Ho.ie skultle ligeledes stamnte fra F-ollic-
vandringstiden, fra Aarhundrederne fetr Skjoldunge-
slagten i det 5. Aarh.s sidste Halvdel kom paa Dan-
rnarrks f'rone. I)et nraa antages, at Lisb.irerg 81' alt
cla har r'reret til, men den har muligvis endnu ikke
rla baaret sit nuvrerende Navn.

l,ishjrerg B1's XIark var som foratr omtalt bolskiflert,
men hvor mange Rol der har vreret, kan rnan ikke
klart se, da der er llere Llregelmassigheder tilstetlc,
tildels hidrorende fra, at nogle Gaar,|" 521,d9 f)el i
{lere end et Bol.

Imidlertid sr nlrgle af Bolene t1'delige noli. Et Ilol
var saaledes delt mellcm Gaardene Nr. tef'ter I atrik-
len af 16881 6, 7, 10 og 12, der hver havde en Fjertle-
del af det. Et andet Ilol var delt nrellem (iaardene

Nr. 4, 9 og 16, men deres Andele val ulige store. 
- 
I

et tredie Bol havde Nr. 1,3,5 og 12 Del; de havde
hver ligemeget og i et fjerde havde Nr. 2, 10, 17, 1ll
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og 19 i Preglen lige meget Del. De ovrige Rol var
mindre tvdelige og det er her, at der er nogen Llregel-
mressighetl. Nr. 2 og 14 r,ar muligvis tlrlagtige i et
Bol, men hvilke af de ovrige Gaarde tler- havde Del
i tlet er uvist, idet disse 2 (iaarde, hvol tle har-de
Agre, havde hele rlen Bolet tilkommende Del af Ager-
skiftet. N'Ied Nr. 3 og 15 var noget lignenrle Tilfaldet.
I 1333 ni€vnes noget Jord i (iulsbooll, rler da blev
tilsksdet Alling Iilosterlr. Det er formodentlig Navnet
paa et af Bolene; paa Sjrelland havde Ilolene ofte
Navne i reldre 'l'irl.

\Iecl (iaartl Nr 113, der har'<le 10 Tdr. Flartkom og
laa lige ost for liirl<en, et Str'likc fra de antlre (iaarde,
er der rlen Nlarkelighed, at tlen Ibruden lt have Del
i et af tle ovenn:evnte Bol nntlertiden i et F'ald havder
flere Agrc r-ed Siden af hinanden, der tilsamtnen havde
et helt Ilols Bredrle. Dette kan tvde paa, at denne
(iaard sammen med andre har uilgjori et Bol, som
er delt paa er] anden Nlaa<le cnd de ovrige Bol,
muligvis fordi Bolet oprindelig var een enkelt Gaartl
tilhorende, som saa senere er blevei delt, saaledes at
Nr. 1ll hal faaet llolets hele Aurlel i nogle F-ald, me-
dens antlr-e Gaaxle har faaet llolets Part i andre Fald.
De (iaarrle, som muligvis metl Nr. 18 hal hatt Del i
dette llol, el Nr. 13 og 14, der kun hav<le Agre i et
mindre Antal Fald, samt maaske nogle andre Gaarde.
(iaard Nr. 1-t laa paa den anden Side af l(irken, tlog
godt 100 Alen fjremet fra denne, nordost for Nr. ltl,
og Nr. 13 laa attel et lille Stvlike nortlnst fol Nr. 1-1.

(iaarrlene Nr. 14 og 1ti havde en Del .lord liggende
samlet vetl Kirken, tlels Tofte.jord dels anden Jord. I
'Ioftagr-r i Sondermirrli havtle Nr. 1tl Agrene Nr.
4-15, ialt ca. 39,000 I(v. .\len, medens Nr. 1-1 havcle
15 Stk. 1'oftagre, ca. -15,000 I(v. Alen, i Norremark.
De forstnzevnte Agre laa sytl lbr Kirken, de sidstc
nord lirr <lenne. Entlvidere hav<le Nr. 1tt tle forste og
nordligste 3 Agre i Skeigaarrlsfald, der maa have
ligget lige s]'d for [iaardens 'l'oft, metlcns Nr. 1l
haltle tle nreste 3 Agre. Areak:t af disse (i Agre val

') ,8.'rl. Ark. Reg. 2, 171i.
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ca.82,000 Iir'. Alen. Ialt halde disse 2 [iaartle ca. 12

Tdr. Land liggende onrkring [iirken. Alt tlette kan
tyde paa, at her i Ntrheden af l(irken har ligget en
storre (iaarrl, som siden er blevet delt.

Lisb.irrg var Herredsbl'. Paa Sjrelland fantltes i de
IJver, eltel hvilke Herreder er opnrevnte, otte fra
gammel 'I'id af en storre Gaard, i hvilken den lland,
tler stod for l(ongens Sager i Herredet, boede, men
onr dette ogsaa var Till'reldet i Jvlland et' ur,ist.

Der var nndre Uregelmressigheder l)aa I.isbjttrg
llar-k. \Io<l Nord i <lenne laa i Norle- og Vester-
nrarken, paa begge Sidel af den nur-arende [,auder,ej,
<log ikke strrckkende sig helt intl til llyen, en Del
F-ald, ialt ca. 18, tnerl ca. 550 Agre. I disse F-ald
lravde kun 5 af Byens (iaarde, Nr.5,6, 9, 17 og 19
I)el. Af disse var Nr. 6 er-r Selve.iergaarcl, Nr. 5 og 9
Irrestegaartle under Havrebailegaard, nredens Nr. 17

og 19 tilhorte l(apitlet untler Aalhus Domliirke. Flertil
kan maaske tankes 2 lrorklaringcr. [)eu ene er, at
rlenne .lord har tilholt en ode eller nedlagt Torp,
h'r'is Jord er blevet delt rnellem tlisse .l fiaarde. l{en
herimocl taler, at disse ikke tilhorte samnle lljer, og
e'i heller r,rlerles der, saavidt det kan ses, nogcn srerlig
Landgilde af denne Jord. Det kan ogsaa la:nkes, at
disse Gaartle en Gane har r'reret en Torlt eller lille
Landsbv ude paa }Iarken, som fbruden denne deres
egen Jortl har haft Lod og Del i Lisbjrerg I'Iark, idet
Ilt'en var en Udflvtterby fra t,islr.i:erg. Ilet rar ofte
Tilfaldet, at Udflrllgrbyer paa denne iVaade baade
havde deres egen N{ark og tillige Del i N{odetbl'ens
N'Iarh. Gaardene er saa ved en eller anden Lejlighed
igen flr'ttet ind til Lislrjrer'g. Det kan bem:r:t'kes, at
ingen if disse 5 Gaarde" haide Tofter vecl deres Plads
i Lisbiarg lly. Hvor denne nedlagte Bv har',ligget,
vides ikke, ingen zrf de den alenc tilhorettde Falcl er
opkaldt eftcr nogen By eller barer et Navn, salllmen-
sat med Toft. Der vai sonr omtalt nogle Ure'gelmres-
sigheder i Agerfordelingen i F-aldene ved Lis.lrirerg
Shor'. I de to Fald l\'Ivrophold og- Iloldberig nred hen-
holdsvis 11 og 36 Agre har,de'Gaardene Nr. l, 6,7
og 12 alene Del, disse var alle Selvejergaartle. (iaar-
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tlene Nr. 1,2,3, 12 og 15 ejede alene Iluenfald, der
yar paa 13 Agre, og Nr. 3, llt, 17 og 19 havde de
forste 27 Agre af Beeneballe I"ald. Planken F'ald, der
havde 18 Agre, tilhorte Nr. 1, 2,7,8 og lir, men Nr.
8 havde alene I Agre. Blirberg ["ald bestod af 54 Stk.
Jord, hvoraf Grd Nr. 13 havde 12 og Nr. 18 42. Til-
sidst skal anfores, at Nr. 14 havde et Fald paa 60 Stl<.

Jord i denne Marh, rler tils. \rar ca. 11 Tdr. [,and.
Lisbim'g Gade, den Plads omkring hvilken Gaardent:

laa, r'al ikke saa litlt bredere mod Ost end rnod Yest.
Den kaldes paa Orig. Iiort Nr. 1 Hot'gaden, saa den
er formodentlig blevet brugt til Hordyrkning. Asl
for Gaden laa Grd. Nr. 1,1, lidt langere mod bst
ligger I(irken og bag ved clen Nr. 18, men hvor langt
Gaden har straht sig denne Ye.i er uvist. Grd. Nr. 2
var den svdostligste Gaard i Ilyen og rlerefter fulgt
med Solen Nr. 1, 3, u og 6, der senere blev een Gaartl,
15 og 16, der laa r,est for (iaden. Vest lbr Nr. 16 har
vist Nr. 8 ligget og i Nrerheden maa ogsaa Nr. 7, der
1660 kaldes Yestergaard, have ligget. Delefter fulgte
nord for Gaden Nr. 17, 19, 9, 10, 12, 13, 14 og 18.

der laa ost for Kirken. Nr. -[ og 11 er ikke navnt
foran, Nr. 11 var et Bol, cler senere blev lagt under
Nr. 1 og vist har ligget i Narheden af denne Gaartl
efter Beliggenheden af dens Toft at domme. Hvor Nr.
4 har ligget vides ikke.

En Del af Bvens (iaarde manglede Tofter'. I Norre-
nrark havde Xi. t+ som omtalt en stor Toft. I Sonder-
marken havde i Toflagre Nr. 1o, 3, 1 og 2 'l'ofter, den
sidste Gaard havde <le ostligste. I et andet Toflager-
fald i samme \,Iark havde Nr. 11 og 18 Tofter. End-
videre fandtes i Yestermarken noget Toftejord, hvori,
regnet fra Yest, Nr. 15, 7 og tt har'de Tofter. I)e ovrige
(iaarde synes ingen 'fofter at have haft. Nrest efter
Nr. 14 og 1tt havde Nr. 3 den storste Toft, nemlig ca.
23,000 I(v. Alen.

Lisllarg B1' bestod 1683 af 19 (iaarde og Bol, I
Tvrejord og 6 Huse uden Jord. Omstaaende vil man
finde anfnrt Gaarder"res Landgiltle og llartkorn efter
ilIatriklen 1664 og tleres Nurnre og Hartkorn efter
l{atrihlen 1688.
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Nr. 1. Landgilde 1664: -1 Sk. Leding, ':', Arle llug, 11i: Orte
3 Skp. Ilalt. 1 Faar, 3 [-anr, 2 Hons, 3 'l'rlr. Kul, 1 Svin, 1 Gaqs.

',', O[se at stalde, Htk. 51/: T<1.; 1688: 9'l'rlr. 7 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
Nr. 2. 2 Orter llug, 3 Orter lt Skp. tsyg, 2 Orler Havre, 1 Frg.

Sruor, I Faar, 1 Lam, ll 'l'tlr. I(ul, 1 Olise at stalde, 1 Svin, Htk.
1{ Tdr. { Skp.;1688:9 Trlr. 1Skp. 1l"dk. l AIb.

Nr. 3. ', llk. Leding, 'z Orle Rttg, 11 z Arle 3 Slip. llalt, 1

I.aar, 2 Lanr, 1 Gaas, 2 Hons, 3 Tdr. Kul, 1 Svin, t,', Okse at
stalde, Hth. 5 Tdr.3 Skp., 22i, Fdk.; 1688: 9 Tdr. 3 Skp.3
r,'dk. 2 AIb.

Nr. 4. 1 Orte Rug, 2 Arbr B1'g, l Ortc Flavre, 1 F-aar, 1 Laur,
1 Svin, 1/s Okse at stakle, '', Frg. Smrlr, Htk. tt 'l'dr. { Skp. 2

Ftlk.; 16tt8: I Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 1 Alb.
Nr. 5. 1 Orte Rug, 11,: Orte 3 Skp. B5'g, 1 Orte Halre, 1 Faar,.l Lanr, 1 Svin, 1 Okse at stalde, Htk. 6 'Itlr. 5 Skp.; 1688: 5

fdr. 1 Skp. 1 Fdk. r/: Alb.
Nr. 6. 2 Sliil., 21iz Skp. Itug, 7 Artu N{alt, 1 Faar, 1 Lam, 1

Srin, 1/: Oksc at stalde, Hth. 3 Tdr. 3 Sl<p.; 1688: 6'frlr. ,l Slip.
:t Fdk. 2 Alb.

Nr. 7. { Skil. Leding, 21.12 Skp. Rug, 13 Skp. B.vg, 1 [,anr, 1

(iaas, 2 Hons, 1 Brrendsvin, 3 Hestegrcsteri, Htk. 1 Td. 5 Skp.

''r Fdk.; 16tttt: .l Tdr. 2 Allt.
Nr. 8. 4 Skil. Leding, tlz Arte Rug, 11i: Orte 3 Sli1l. l{alt' 1

F'aar, 3 Lam, 2 Hsns, ll 'I'tlr. I(ul, 1 SviIr, 1 Gaas, '/, Okse at
stalde, Htk.51/: Td.;1688:5 Tdr.6 Skp.3 Fdk. 1Alb.

Nr. 9. 1 Orte llug, 1'r, Orte 3 Skp. B1'g, "r Frg. Stnor, 1

Faar, 1 Lanr, 'z Okse at st:rlde, 1 Svin, Htk. 10'I'tlr. 1 Skp.;
1688:7Trlr.7Shp.

Nr. 10. 6 Skil., 11i: Orte llug, 11/: (')r'te IIaIt, 1 Frtar, 3 Larn,
1 (iaas, 2 Hons, 3 Tdr. I(trl, 1 Svin, 'i, Okse at staldc, Htk. 5
'frlr. 1t/: Skp.;1688: ir Tdr.7 Skp. 1 l"tlk. 1Alb.

Nr. 11. 7 Arte 3 Skp. I)1'g, 1 Faar, 1 l,arn, 1 Svin, Htk.2 Tdr.
7 Skp.;168tt: 1Td.4 Shp. iJ Fdk. 1Alb.

\i. 12. 1: ]lk. Leding, ''z @rte llug, 11': Orte 3 Slip. \Ialt, 1

F'aar, 1 Lanr, I Gaas, 2 l{ons, 3 Trlr. I(ul, 1 Svin, 1 Okse at
stalde, Htk. 5 Tdr. 3 Skp. 2':l, Fdk.; 16l9ti: 11 Ttlr. { Skp. 3 Fdk.

Nr. 13. 7 Arte Rug, 2 Orter 3 Shp. Ilyg, I Arte Havre, 1i:

I"rg. Smor, 1 Faar, 1 l-arn, 1 Svin, r/: Okse at staldc, Htk. 8
'ldr. 1 Sktr.; 1688: 5 'frlr. l'i Skp. 1 Alb.

Nr. 1{. , Orter Rug, 2 Orter B1'9, 2 Orter Havre, 1 F-rg.

Smor, 1 Svin, 15 Skp. (ircsteribl'9, Htk. 111 : Td.; ltittti: 9 Ttlr.
2 F'dk. 1t,: Allt.

Nr. 15. 16(i,t som lbrrige; 1688: Htli. 6 Tdr. 5 Sl<p. 2 Fdk.
1t1, .\lb.

Nr. 16. l] Orter Byg, 2 Orter Havre, 1 Frg. Smor, I Svin, 
-1;1

Skp. Grestclibl'g, Htli. [01,/z'fd.; 1688: ir l'dr.3 Skp.3l'-rlh. 1Allt.
-\r. tZ. 2 Orler Rug, 2 Orter Byg, 2 Orler Havre, 1 Frg.

Snror, 1 Svin, 1 Lanr, 1 (iaas, 1 Hons, 1 Orte (iztsteribl'g, 10

Skp. Yedbl'g, Htk. 11 Trlr. 7 Skp. 1'l, F'dli.; 1688: I Tdr. 1

Skp. 2 Alb.
Nr. 18. ll Orter Rttg, ll Orter B1'9, 15 Skp. (Gaesteri) B1'9, 1
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Frg. Snrr.rr, 1 Brn:nrlsvin, 5 Slip. IIavre, Htk. 11 Ttlr. 2 Skp.;
1(i8E: 10 Tdr. 1 Skp. 1 Alb.

Nr, 19. '2 Arter ltug, 2 Orter Byg, 2 Arftr Havre, '/, Frg.
Suror, 1 Lam, I Gaas, 2 Hons, 1 Svin, 1 Orte l{altgrtsteri, Htk.
10'Idr.2 Skp. 1Fdk.;1{i88:7 Tdr. {i Skp.2 Fdk. 1': Alb.

I)esuden gay Sellejerne i Lisb.jarg l-rcg i F-mlles-
skab nogle Afgifter, som ilike lindes anl'ort i Matrik-
len fra 1664, men hvis Hartkorn belob sig til 20 Tdr'.
7 Skp.

Af Fluse nre\'nes i N{atriklen 1688 6, af disse til-
hsrte Nr'. 1, 2 og ll Assesor yort Lossou, Nr. -1 e.jeders

af Aarhus Domliirlie, Nr. 5 r,ar Smedehus og Nr (i

Hvrdehus; disse 2 lluse ejetles af samtlige llymrend.
Af Byens Gaarde tilhorte ifolgc X'Iatriklen af 1688 Nr.
1 til 13 Baron Marselis til Marselisborg, Nr. 14-16
Aarhus I)omkirke, Nr. 17 Otto Bielke, Nr. 18 Asses-

sor Har)s yon l,ossou og Nr. 19 Doctor Simon Paulis
Arvingcr.

Af dc forannavnte Gaarde var de 7 i Aaret 166-1

Selvejergaarde, oa nogle var det endnu 1(i8B og ligt:
til Ntrtiden. f)isse 7 var Nr. 1, 3,6,7, B, 10 og 12.

JIen de svarede fra gammel 'l.id ogsaa Afgift til Kro-
nen, i dette Tilfalde Aarhusgaartl eller }lavreballe-
gaard. I)e gav bl. a. Leding, det forst anf'nrte Penge-
belob, rlet er tlog ikke altid angivet, at det er Leding.
Afgiften til l(ronen samt dennes ovrige llettigheder i
Gaardene bler' 5. April 1661 tilskodet Gabriel l{arselis
tilligemed Havreballegaard. Nr. tl siges i 1661 at vrere
hjemfalden til Kronen, den var da ode; .lorden brug-
tes af Eieren af Nr. 7, Gaarden kaldes da Yestergaard.
Det var dog ikke altid Tilfaldet, at Selve.lergaardene
ejedes af Ilrugeren sely, noglc af dem her i Bven
ejedes helt eller delvis af Borgere i Aarhus. I Nr. 7

havde Eierens Ilorn Part.
Gaardene Nr. 2, 4, 5, 9, 11 og 13 horte som Faste-

qaarde under Havreballegaard. Om de ligesom denne
Gaard i l'Iiddelalderen har tilhort Biskoppen i Aarhus
vides ikke, men maaske er det det sandsynligste. Dog
ejede Alling Kloster en (iaarcl lrer-. Derimo<l s1'nes [im,
Ring og Yor Klostrc ingen ll.iendom at havc haft her;
thi i Skanderborg [,ens aldste Jordeboger, hvor deres
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I').iendomrue her i Omegnen lindes indf'ort, Ilavnes
intet (iotls i Lisbircrg. Om Alling I(losters li.iendonr
her ved vi, at Thurc Snred 131t1 pantsatte (iods her
til I(losteret, og at dette 1319 lik Skode al' ham paa
(iods her I'lnriviilere ved man, at Ilisliop Svend af
Aarhus 11133 udsteclte en Yidissse rltekrreftet (ienparti
af et Skocle paa noget .lord i (iulsbooll i Lisbjrerg
llark, som var tilshodet Alling I(loster, ntaaske det
ovenfor nievnte Godsl). I)a der tales om noget Jord,
saa drejer det sig vel om eu mintlt'e Eiendorn og saa

kan man formode, at det er Nr. 11, der er'I'ale om.
Dog ved nran intet vist derom.

Gaardene Nr. 14, 111 og 16 tilhorte Aat'hus Donr-
kirke og var henlagt til dennes I}1'gnings Vedligehol-
tlelse. Nr. 17 tilhorte tidligere Aarhus I(apitel og Yar
henlagt til I)rrebende Oorporis (.hristi. Nr. 11) tilhorte
samme Iiapitel og \raI' henlagt til I(antorenrhedet verl
f)omkirkeri; Doktol Sinron Pauli, der var benaadet
med dette I)rmbende, Iik 21. Septbr. 1666 (iodset til-
skodet.

Om Domkirkens og Iiapitlets (iods her vetl man
intet fra micldelalclerlige I(ilder'. Iiapitlets gamle IJrer'-
bog omtaler intet Gods i Lislr.i.trg, men det l<an vist
goilt alligevel fra gammel'Iid af have tilhort Iiapitlet.

(iaard Nr-. 18 tilhortc 166f Aarhus I(apitel og Yar

henlagt til l)rabende Horning. I)ertil var Gaarden dgg

I'orst kommet 15. Juli 1657 r'ed I'Iageskifte med (iunde
Iiosenkrantz tilligemed I(ongens Andel af l,isb.iarg
Sogns Tiende. I Mageskiftet kaldes (iaarden Lisbjgrg
Iiiikegaard. Denne (iaard har vist en Gang vieret Li.s-

bjrerg- Sogns Prrestegaard. NIen 2-1. Juli 1-177 stiftede
Biskiip Jens Ilersen Lange et Kaltel, Alter og Yiliarie
indviet til den hellige Jomfru i Aarhus Domkirke og

henlagde til det en l)el Gods, som han hltr'<le arvet
ellel kobt, samt merl Kapitlets Samtykkc I-isbjrerg
I(irke og Sogn med al sin rette l)rzesterente. I Stedet
for fik Bispestolen 6 (iaarde, som han havclc kobt for
sine egrle Penge2,r. I)a Bispestolcn fik (io<ls igen i

') ,{J. d. Ark. Iieg. 2, 773 <tg 179.:) Scr. Rer..[)an. YI, 509.
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Stedet tor Iiirken, har denne sikkert hort til llispe-
stolen, rler har hat't I(aldsretten og anden Her-lighed
af den og- I)rrestegaartlen. Og denne maa have Y&lret
denne (iaard Nr. 18, thi den fulgte siden I(irken. Be-

sidderen af Vikariet havde derefter l-isb.iarg l(irke og

Sognekald, idet han vcl har haft er"r I(apella! boeude
hei til at besorge 'l'iernesten fbr sig. Efter Retbrma-
tionen a.jorde Erik Skram til Hastrttp, der var en

Sosterdattersein af lliskoppen, Fordling paa Yikariets
Gods og lik det ved ligl. Brev af 1..Ian. 1ir67 utlleve-
ret, da han havde bevist sin Ejentlomsret. Flans Son
Jorgen Skram og Soskende fik lu. Xtaj 1568 et aabent
kgl. Brev om, at de maatte beholde til er,ig Ejendom
Herligheden af Lislr.jrerg Kirkegaard og Kroneus og
Kirkens Part af Lislr.jterg Sogns Tientle, hvorpaa der
gjordes ham Hinderl,. I(ongetieuden, det er den gantle
Bispetiende, har han vel faaet i Stedet for Prtnste-
tienden, som nu skulcle henlregges til Prresteembedet.
Derimotl lik Prresten her ingen Prrestegaard, hvatl der
foraarsagede, at Sogneyrrasten, Hr. Niels Gammel, der
havde klaget over, at han ingen l)rastegaard ltavcle,
af Iiongcn 26. Jan. 1575 fik Tilladelse til at oppebrere
Landgiltlen af en (iaard i By'en ligesom hans For-
mand havde haft, Herligheden skulde dog folge Kro-
nen. I)a llonden praa (i.aarden senele vilde fi'aflytte
den, anmodede Niels Gammel om at faa samme
Gaard til Prrestegaardzr. Lensrnanden Iik derfbr 26.

NIaj 1593 Jlissive om at undersoge, om det var rigtigt,
hvad l)rrcsten foregar', at den Kirhegaard, som lion-
gens F'ader havde bortskiftet til aftlode Jorgen Skram,
val den rette Prrestegaard. Da I(ongen mente, at .Jor-
gen Skrarn ikke havtle faaet merc end Herligheden
af l(irkegaarden og Tienden af Sognet, skulde Lens-
manden undersoge, om Jorgeu Sklam og l-rans Ar-
vinger tilholdt sig mere end Iiongens Brev foreskrer',
hvilket kun var Herligheden og ikke Landgilden, og
h.j:elpe IIr. Niels Gammel til Landgilden af I(irkegaar-
den. Om denne Sag fik Lensmandcn 28. Jan. 159,'l et

Iironens Skoder 1, 109 og 116.
Kancelliets Brevboger, hvorfra ogsaa rlet folgende er anfort.
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r1)'t Brev. Han skal, hvis Erik Slirams Arvinger til-
h6lder sig Prrcstegaarden, tiltale dem paa Tinge. IIen
Sagen bler, dog hened ikke ordnet, thi 1608 er der
Strid mellem Hr. .Iens Hofmand og Fru Hilleborg
I)aa, .Iorgen Skrams Flnke, onr .lus patronatus til I-is-
lrjrerg Sogn. Fm l'Iaren Skram, en Datter af I-aurids
Skram, Jorgen Skranrs Broder, Iik 5. Jan. 1620 et Ilrev
om, at da Hr. Snfren Bertelsen havde klaget over sin
Indkomst, skultle hun skaffe ham fornsden Indkomst,
da hun havde .lus patronatus til Lisbiarg Kirhe. Men
Prrsten lik dog ikke nogen Prastegaard her, og der
hal heller ikke senere varet nogen Prastegaard her.
Lisbjrcrg Sogn er nu tilligenred Shejh_v Sogn Anneks
til Hasle Sogn i Hasle Hrd., hvor Prresten bor. Fru
ll arie Belos', rler yar en Datterdatter af Laurids
Sliram, boede 1651 paa l,ishjtrrggaard, som nreppe
kan vrere anden Gaard end <lenne Kirkegaard. Her
dode hun 9. Sept. s. A.

I(ongens og I(irkens Tiende af Sognet var 1(i(i1 til-
sammen B Tdr. Ilug, 40 Tdr. I31'g, 10 Tdr. Havre ell.
(ilJ 'Idr. Hartkorn. Christian tlrne havde da .Ius pa-
tronatus til I(irken og ejede disse 2 Tiender.

I Terp var der 1664 8 (iaaltle, der alle horte til
Ilarselisborg; tidligere havde dc ligget under Havre-
ballegaards Len og Kronen. I lti88 var her kun 6
(iaarde, idet 2 af Gaardene var lagt under andre. Iln
af Gaardene her var storre end de ovrige. Den hed
'ferpgaard og dens Landgilde var 166-1: 6 Orter I31'g,
(i Orter Havre, 1 F'rg. Smor samt 1 Frg. Smor af en
F)ng liggende i Terp Ker; Hartkornet heraf bliver 22
l'dr'. -1 Skp. I l(iBB blev det ansat til 21 Tdr. 1 Skp.
I Alb. Ifolge l}-rgtakseringsprotokollen fra 1683 havde
Gaarden da F)r-rg i Deyholmb og osten for, samt i Kre-
ret og Mosen. Der er senere tilfoiet, at Kreret hed
Hommelkier. Samme Aar eiede Raron Marselis et
Stvkke Eng sonden for Terp, der kaldes De1'holmb,
nredens von [-ossos' til Ristrup havde Closter F)ng i
'l'erprnark og Eng i Hommelkicr. Closter Iing hedder
vel saaledes, fbrdi den tidligere har varet ejet af Aar-
hus Hospital eller l(Ioster. [)eyholmb, paa Orig: Iiort
Nr. 1 kaldet Dcigholm, og l(losterengen laa mellem
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Aaen og Terp Mark. I)et svnes altsaa, at Engene lrer
Ira gammel Tid af ikke har hort til 'I'erp Bys Gaardc,
men har ligget direkte under en storre Gaard, maa-
ske Havreballegaaard, og er blevet sallig bortf'restet.

Terpgaard laa motl Svdvest i Bven <lg er nuv. Xlatr.
Nr. I og -1. Den er list som Gaalci lige saa gammel
som IJven og er maaske en Forts:ettelsc af den irl-ose<,
som muligvis her ligget her'. Paa Bvrns ]Ialk nrcr'nes
1683 Ilallos Fald, paa Orig. Kort Nr. 1 shrevet Bunrl-
los. Ilebvggelsen her er sikkert rneget gammel, merr
Byen har, som dens Navn, T'erp : Torp, antl'der, kuu
vreret et Tilbehor til en anden Ry eller Gaard. Onr
Bven i \Iiddelalderen lrar hort til Rispestolen eller
Kioner"r vides ikke.

)lollerupgaaard blev af Iiougen 2. Januar 157-t

ovelladt til Hospitalet i Aarhus, som havde onsket
den til Avlsgaard. Den horte 16liti ligesaa til Hospi-
talet, tlens Hartkorn var da 13 Tdr.2 Skp.2l"dk.2
Allr. Landgilden var 1(i6.1: 6 Orter li1'g, 4 {}rter Havre,
1 Frg. Smor. 1 Brrendsvin, 1 Faar, 1 Lam, 1 (iaas,

2 flons, 1 Dlr. Grcster-i eller i Hartkorn 18 'l'dr I
Skp. 1','r Fdk.

Af }lollerne tilholte Nv llolle l(i6-1 Prcbende
(-orporis Christi, tlens Landgilde eller NIolleskl'ltl var
da 12 (4rter Mel. Hartkornet var 71l: 'l'<1. idet I'Iolle-
skvld kun blev beregnet til halr' Ilartliorn. X{ollen
bler, 1l-r. Jan. 1679 tiliigemed Prrebendets ovrige (iods
tilskotlet Yiceadmiral Christian Bielke. I)ennes Broder,
Amtmand Otto Bielke til Iia'bvgaard, e.jede den 168tt,
dens llollehartkorn var da nedsat til -t Tdr. 2 Skp

Horle og Graa Nloller tilhorte 166-l og 16tt3 (llrri-
sten Skeel til Gl. Estrup. Rode Molle, rler- r'ar den vesl-
ligste og fik Yandet f'orst, l-ravde 1(i6.1 den storste
Nlolleskyld, 30 Tdr. Mel eller 15 'I'dr. Haltkorn; det
hlev senere nedsat til 5 Tdr. 2 Skp. 2 F'dk. (i,raa

llolles Skvld var ltj(i-l 12 Orter Mel eller 71': 'frl.

Hartkorn og 168ti ,1 Tdr. 2 Skp.
Om Lislrjrergs Betl'dning i den tidligere \liddelalder'

har der vrcret fbrtalt en Del. Hvitl'eldt fortaller i sin
Bispeklonike, at un<ler Biskop Ulkeld hlev Aarhus
llvttet lra Lisbirerg og ditl, som det nu ligger. Ulkt'ltl
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I'aldt i Slaget ved Iiodevig 113.1, men shal efter I'lvit-
t'eldt alt htrve vrret Iliskop her' 1102. [{vad her ftrr-
talles af Ilvitfeldt kan ikke r'rere rigtigt, thi Navnet
Aarhus betl,der egentlig Aamunding, og e! B1' af dette
Navn kan ikke havr ligget ved Lishjrerg. Navnet Aar-
hus er desuden langt rldre eud Bisp tllkelds Tid;
rlet benvttes af Adam af Bremeu, der omtaler Opret-
telsen a? et Bispedonrme ad Harusam 9l8, i et Rrev
af den t1''ske Keiser Otto fra 965 omtales ecclesiam
Arusensem. Byen maa alt da have liggct, hvor den
nu ligger.

Aniiilrs Sorensen \redel, der var en samtidig af
Hvitfeldt, r.rdgav 1579 Adam af Ilremens l(irkehistorie
og forsynede- den med Anmrerkninger. I en af tlisse
hedder-det: >Nrervetl .\arhus i Jylland er en Kirke,
sonr kaldes Lisbjrerg I(irke. Den ligger paa err hoj
Bakke og antages at vare bt'ggqt paa Poppos^'Iid. I
den find6s pat nogle garnle Marmorligsten Spor af
Indskrifter, som Ileboerne anse for at vatre satte over
l,evningerne af de forste l]iskopper i denne Provitrs,
saaledel som den a<lelige og meget fortremme Nland
I).iorn Anrlersen har fbrtalt mig. 'leg er dog m_ere til-
tir.lelig til at tro, at <let snarere er Poppos Efterf'ol-
geie end l)oppo og I')siko st'h', der ligger begravet
irer<1). Af detie frenrgaar. at l).jorn Antlersen, der var
Lensmand paa Aarhusgaard 1572-80, har ftrrtalt Ye-
tlel om I-isbiarg I(irke. Han har berettet, at Beboerlre
mente, at tlen- var meget gammel; at den skulde
stamme fra Poppos 'l'id, rnaa vel vare hans egen eller
Yedels Tilfo.iels-e. Man har vel nreppe kendt -Poppos
Navn i t.islijrrg da. Endvidere har Lensmanden for-
talt om de famle Ligsten, soln Bsnderne nrente rar

') Vedel: Historia ecclesinstica -\danri Bremensis' Havn 1579.2.
Bog, 45 Kap. >Est prope Arhusiaru in (,inrbria, Templum
tyuod Liusbergense uocint, in colle erlito situm, quo<l terrt-

liore Popponi.s conditum existintatur. In eo -apparent itl
uetustis Qiribusdam nrarmoribus uesti€ia Epitaphioruln, qure

nreurorire prinrolunr eius Prouintire Episcoporum 
_ 
sacra .re-

lrutant accirlr, quenradmodum nrihi aliquando uir nobilis
it clarissirnus Biorno An<lrere rettulit. Ego hoc loco adducor,
ut credanr saltem l)opp<.rnis stlccessores, non ipsunl I'op-
ponm aut I')sieonem, ilti sepultosa.

7*
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sat over dc f'orste Bisper i Aarhus. At de skulde yzere

satte over l)oppo og F)siko (Ekhald), der begge .r.ar-

Iliskopper i Slesvig og ikke vides at have liaft noget
nred Aarhns at gore, sksnt Sakse dog vil vide, at
I)op1lo har vreret Bisliop her, el r.el noget, som Vedel
selv lregger i Nleddelelsen, idet han synes at tro, at
de har \'reret de fsrstc Biskopltcl her. f)og tager han
Alstand fra den }{ening, at de skulde \'rcrc begtravetlc
her. I Danske Atlas ftrr.t:elles, at Lisbjarg l(irke skuldc
vale den a:klste i Norrc.jr.iland. I)en nuvarrende Kirke
er i sine :el<lste Partier fra den lomanske 'Iid og er
o1lf'ort af liraadsten, [-inrsten og raa Glanit. Den kan
altsaa iklie r'rere stort :eldre entl Aar 1100. l{en for
dcnne Kirkc har her vel staaet en 'lrrckirhe, thi Lis-
bjierg er llclredsby og har vel om ikke af andcn
(irund, saa al' denne tidlig Iaaet en I(irkc.' NIan fortaller ogsaa ortr andrc Iiirker, at de er cle

aldste i 9gnen, !. Eks. Hassing tiirke i 'l'hy og Hor'-
belev Kirke paa Falstcr. f)et er ikke usandsynligt, at
en 'fradition herorn kan have holdt sig paa 

-disse

Steder, idet Ileboerne har sat eu ,'lire i det, at deres
I(irke var I')gnens forste og rcldste.

IIen alt dette har rlog ikke stor Reviskrafl, hvis der
ikke fandtes anden Stotte for disse gamlc'Iraditioner
orn I-isb.jrerg og Lislr.ircrg Kirkes ,Elde og Betydning.
NIen det svues som om der lindes det. lloskildekro-
niken, r'or"a:ldste l)anmarkshist<lrie, afsluttet paa F)rik
Lants Tid 11137-46), nrcvner lige for Gonu den Gamle
en l(ong Frotle, der blev dobt og derefter genopforte
I(irkerne i Slesvig og llibe og l)\'ggede en ny Kirke
altutl vedrlrrrsarn til tlen hellige 1'refoldighedl ,Ere'i.
I)enne Iiong Frode omtales ogsaa af Sakic og'. Svend
Aggesen og nrevnes i gamle Kongelister. Ilaade Sakse
og Svend Aggesen forlteller, at han var l(risten. Der-
inrod omtaler Adaru af Bremen ikke nogen Iiong
Ft'ode, men nrcvller lige for Iiong Gornr eir Heilig<i,
dt't' r'ar elskt'l Ibr sin Hetfaldiglrt'rl og Florrrlred. Han
htrr altsaa vrcret I(risten. Heiligo, livilket Navn vel
betr-der den Hellipe, lian nreppe viere nogen andeu

1) (iertz, Scrilitores min. hist. danicrc. 1, 17.
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end Kong l.-rode, der, som l(risten og Iiirkebyggel i
cn hedensk Tid, godt kan havr faaet dette Tilnavn.

I Aarhus er ingen 'I'refoldighedskirke og vides ikke
at have \'{rret nogen. Derimod skal Lisb.lrerg Kirke
il'olge Tral) v&re en 'frinitatiskirke, tlet vil sige en
1'refoldighcdskirke. Hvorfra tlenne Underretning stanr-
rner, ved .ieg ikke. \'Ien hvis det skuklr vzere 'filftl-
tlet, har man Lov til at formorle, at det er i Lisbjrerg,
at Kong lirode byggede sin Iiirkc. Retegnelsen af Ste-
tlct >ved r\arhus< passer paa Lisb.jarg. I)et er ogsaa
sandsvnligt, at han har bvgget liirken, hvor han Ie-
vede. NIen han kan nzeppe have boet i Aarhrts. Denne
81' ligger lige ved <let aabne FIar', og der var ikke
sikkert at bo i Iiong lirodes l)age. NIen i I-isb.ia'rg
val han rnere sil<ker og dog forholdsvis nrcr vtd
IIavet. Her var ogsaa vid t'dsigt, saa man kunde
vtere fbrbeledt, hvis der sliulrle ske Anlald af Yi-
kinger. Af samme Aarsag kan ogsaa rle I'orste lli-
skopper i Aarhus have valgt at bo i Lish.img, hvor
tle vel fra gammel 'l'id har e.let lijendom. I(ongsgaar-
tlen er lel blevet Ilispegaard, og tlenne er vel tlcn
(iaard, del senere lrlev Lisb.la:rg Kirkegaard, selr' om
en l)el af .lorden er kommen til andre (iaarde. I)et
cr ikke usunclsynligt, at Kongsgaarden har ligget, hvor
Kirkegaarrlen senerc laa. Kirken er da blevet bvgget
paa (iaardens Fortov eller paa Rvens (iade foran
Gaarden.

Paa I-isbjrerg Nlark fandtes, som fbran orntalt, paa
Orig. Kort Nr. 1 Skeigaards Aule, i Markbogen Skei-
gaarrls Fald, liggenrle op til I(irketoften. Skeigaard
maa vrere det samme Navn som Skegaard, der findes
som X{arlinavn flere andre Steder. Ske er- det sanrtne
Ord som vi har i Ordet Spiseske, paa gamnlel dansk
Sked, oldnordisk ski6; Grundlretvdningen af Ordet cr
klovet Trrestvkke. Skcgaald maa altsaa nmrmest he-
tt'cle et [i.a:rde, idet Gaard i ],[arknavne som ollcst
bctl'der Ga:rde, af klovede'h-rcstvkker, altsaa et Grerde
af Brredder eller lignende. Sour Nlarklregn vilde et
saadant Grrde vrere temmelig kostbart. NIan kunde
derfor trenke sig, at der om Iiongsgaartlen eller den
store Gaard her har r'rcret et (ilerde af klovede 'l'r'at-
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stvhker, Brredder eller Planker, som har dannet en

Slags Befrestning om tlen.
\iellem Aarhus og Lisbjarg ligger B1'en Skejbl'.

Man har meut, at det Navn var sammensat med det
gamle nordiske Ord skei6, der her skulde betl'tle
Grrense. Men Skeibv kan vanskelig siges at ligge paa

eller- ved nogen Grrense, det svnes derfor rimeligel't
at opfatte F-orledet paa samme l'Iaade som det Skei,
der findes i Skeigaards Agre. I saa Fald kunde Skejbl'
yare en By ellei en (iaard bygget af Tr:e. Men da

dette vel vzrl det almindeligste- [Ia den 'l'id, har der
'r'el ikke vrret nogell (irund til at benrvne en 81'
eller Gaard dereftei. IIen man kunde ogsaa tarke
sig, at Rven har faaet sit Navn af, at den var om-
givet af et Hegn af Trre; en Skeigaard eller Skegaard,
iaaledes som 

-lbran er omtalt ved l-islr.irrg. \'lan
krrnde ogsaa tanke sig, at Forledclet var Ordet Skede,
der egentlig el Flertal af Sked, Ske.lbl' skulde vare
en By omgivet af en >Skede<, Itvorved ikke kan fbr-
staas-andei rncl en Ilelrcstning af Trre. llcsttltatet bli-
ver altsaa det samme som for. I)er findes nogle andre
Bt'er, hvis Navn kan \'rere salllrlensat metl Ske eller
et- beslregtet Ord, f. Elis. Skibbf i FIorns Ilerred- paa

S.itlland, hvor der val' en Skee Aas, Skibl' ved_Oclensc

F.jord, Ske ved Haraldsted paa S.ieelland. Paa Fyn fin-
des endvidere Skemark ved l}rrgeskov ved N1'borg.
Endvidere finrles der tn Del B.i:rrge sammensat med
Ske, bl. a. Sliebjrerg, en By paa I-angeland. Om her
Betydningen Ilefrestning kan komme i Betragtnin-g, el
jeg-ikke -ganske klar 6r'er, men i alt Fald nogle-af
hisse Skeb]erge svnes at r'rcre knyttede til'fingsteder
og kan ha\'e Narrr af indhegnede Pladser ved disse.
Iletvdningen (irrcnse synes heller ikke altid at kunne
passer;.- 

Hvis Betvdningen af Ske.ibv er befaestet B1' elk'r
Gaard, da 

-kan -Ske.ibi' \'&re et lrefrestet Anlrg til
\rarn for I(ongsgaardcn i Lislr.iarrg.

Fra tlenne tly- kan man ikke se Aarhu's, et Hojde-
parti ligger irnel-lem, hvis hojeste l)nnkt er litlt nord l'trr

1) Onr Navnet Skejbv se Aarbog 1931, 9l f.
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Gaarden \Iorregaard. Yorre, tidligere \Yorthocl), be-

tyder Vardehs.i-. Varde, paa gammel Dansk Vaard,
fetyder Vagt. Ordet lindei i \6rhavre, en Afgif_t,--som

Bonderne nogle Steder ydede for Aflosning af _Vagt-
hold. Maaske har denne Yagt ogsaa vreret et Led i
Sikkerhedskreden om Iiongsgaarden i ,Lisbjrerg. Men
dette saa vel som det for[en sagte om Skeigaards
Agre og Skejby maa dog indtil videre kun betragtes
som Formodninger.

') Aarhusbogen, Scr. Rer. Dan. VI, 406.


