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Om Adelvejen mellem Randers og Viborg.
Ved Evald Tang Kristensen.

Som man kan se paa ethvert Jyllandskort, hvor de større 
Vej o er afsatte, gaar den nuværende nordre Landevej imellem 
Randers pg Viborg syd om Byen Bjerregrav og er fra Over- 
fussing ført over Kjæret bag om Fussing Skove og saa norden 
fpr Lej sten lige paa Hammershøj, hvorfra den gaar gjennem 
Kvorning og Ørum til Viborg, hvorimod den søndre Landevej 
gaar over Taanum, Aalum og Skjern, derfra syd om Nørreaa 
til Vejrum og saa atter norden for Aaen til Viborg. Denne 
Vej skærer altsaa Nørreaa to Gange, medens den nordre Vej 
kun kommer over et mindre Vandløb, men alligevel er ført 
over et Strøg med betydelige naturlige Hindringer, nemlig 
foruden flere store Bakker en paa begge Sider af Vandløbet 
værende meget bred og lav Eng- og Kjærstrækning, der i 
forrige Tider maa have været aldeles ufremkommelig og meget 
vanskelig at lægge en Vej over. Men da Samfærdsel var 
nødvendig mellem de to nævnte gamle vigtige Kjøbstæder, 
maatte man have en Adelvej, om end dens Anlæg voldte 
meget Bryderi.

Fra Viborg til Lejsten kunde der ikke være synderligt 
i Vejen for Adel vejens Anlæg, men videre mod Øst kunde 
man ikke komme. Man har da til de forskj ellige Tider prøvet 
at lægge Vejen paa forskj ellige Steder. Førend den nuvæ
rende Vej, der for en Del Aar siden blev anlagt af Ingenieur- 
corpset som Hovedlandevej — hvilket Begreb dog nu som 
bekjendt er bortfaldet — benyttedes som Landevej den Vej,
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der gaar fra Lejeten Kirke ned ad Lejeten Hule og eaa over 
Kjæret til Fussing Vasehus, dernæst videre frem lige nord om 
Fuseing op ad Store- og Lille-Grovebakke og til Overfussing. 
Men denne Vej er øjensynlig ogsaa et yngre Anlæg, nemlig 
kun henimod et Par hundrede Aar gammelt. Om dette An
læg, Fussing Vase, haves aldeles bestemte Oplysninger. Disse 
er lettest tilgængelige i Fogtmanns Rescriptsamling. Af de 
deri trykte Motiver til Rescr. 23. April 1745 ses blandt andet, 
at der tilforn har været en gammel Landevej, Mosbro kaldet; 
men at »samme er ble ven ganske ubrugbar og forfalden«, 
hvorimod man benyttede sig af Stenbroen Grou over »Fussingø 
Hovedgaards Mark, hvorved vandtes Miil i Veien«. Rescr. 
af 23/< 1745 fastsætter derfor, at Stenbroen Grou skulde være 
Landevej og vedligeholdes af Herreds- og Birkebønder efter 
Inddeling overensstemmende med Forordn. 4/s 1690. I de 
før Rescriptet optagne Tingsvidner maa findes yderligere Op
lysninger om Vejforholdene, hvis de endnu er til, hvilket dog 
maa betvivles, da Herredskontoret i sin Tid brændte, mens 
det var i Le, og Archivet sandsynligvis er gaaet op i Luer. 
Ejeren af Fussing protesterede dog mod dette Rescript, idet 
han ansaa Stenbroen Grou for en privat Vej, som den havde 
været »indtil hans Morfader for 60 Aar siden« lod opfylde 
Engvasen (altsaa omtr. 1685). Sagen afgjordes ved Resor. af 
22. April 1746, hvorved Vasen tillige med Stenbroen Grou 
fastholdtes at være »herefter bestandig rette almindelige Lande
vej« mod Vasepenge og Korn, hvorfor Fussingø skulde ved
ligeholde Vasen, medens Herredets Bønder skulde vedligeholde 
Stenbroen Grou. Denne Stenbro har selvfølgelig gaaet over 
Grovebakkeme, som ogsaa endnu er aldeles opfyldte med Sten. 
Det er af det foregaaende klart, at Fussing Vase er traadt i 
Steden for den ældre Vej Mosebro. Sidste er aflagt paa Viden
skabsselskabets Kort, udmundende vest for Volstrup tæt ved 
Stuberup og med Retning mod Skjern. Men da Motiverne 
til Rescr, 23/i 1745 omtaler, at der vandtes */» Mil i Vejen 
ved at færdes ad Vasen, kan den ældre Vej paa den Tid dog 
ikke have gaaet om ad Skjern, men maa have taget en noget 
nærmere Retning (maaske ad Aalum, som den søndre Lande
vej nu berører), idet man for at tage ad Skjern maatte gjøre 
en betydelig Svingning til Dels tilbage, der i det mindste 
maatte regnes for to Mils Tab.
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At Vejen over Mosebro til Randers er kommen fra Lej
eten lige saa vel som Fussing Vase, fremgaar klart af efter
følgende Afskrift. Den er tagen af Sønderlyng Herreds Ting
bog for Tirsdagen d. 27. Juli 1680 og omtaler forskjellige 
Vejes Istandsættelse. Maaden, hvorpaa denne skete, er be
tegnende for Tiden. Sand, Lyng og Ris er Vejmaterialet, 
altsaa det samme, som endnu anvendes paa adskillige Biveje 
ude i Jyllands Hedeegne. Over Dalstrøg og Kj ærstrækninger, 
bvor der den Gang ikke var ordentligt Afløb for Vandet, var 
en saadan Vej forbedring vel endda ikke saa gal, men nu 
trækker man jo rigtig nok paa Smilebaandet ved at tænke 
paa, at en kongelig Majestæts Adelvej skulde saaledes istand
sættes.

[Ottemændene nævnes.]
Vand med Peder hansen beridtzfoget det Christen Niel

sen i Mollerup Jens Christensen Peder Christensen och Søffren 
Andersen ibid Laus Christensen paykier i Ørumb och peder 
pedersen i Vorning stod her i dag for Reten hiemlit och till- 
stod At Nest forleden dend 2 Augustj var till Syn till Kongl 
Mayst Aaell Vey Muosbroff efftersorab di var lofflig till ting 
tagen och aff forn peder hansen Foruist, først huis huiding 
Kand tillfaldo for11 Muosbroff, Christen Nielsen Mortensen i 
huiding till Komer effter Syns Mendens Affsigelse och Vill 
behøffuis till hans part at forferdige 12 Les Løng och Riis a 
1 $ 60 Les Sand a 4 /? er 6 Dr 3 # Christen Nielsen och 
peder Christensen i huiding dieris part 12 les løng och Riis 
60 les Saand er peng 6 dr 3 Chresten Nielsen och Anders 
scliot dieris part 4 les løng och Riis Sand 8 les Christen Brød 
och Mads, Løng och Ris 5 Les Sand 20 les dend fembte er 
Ved magt, dend Siete 8 les løng och Ris Saand 40 les er 
41/* dr Aldt det Andet er sat i en Sumb for 100 les lyng 
och Ris 1000 les Sand dise effterschreffne Byer er falden dete 
till Nemlig Nørbeg Reystrup Sønderbeg och Lesten, er peng 
87 dr 2 $ huad lesten Sogne Marchis Aaell Vey sig belanger 
At farre fraa Muosbroff och till Lesten med Riis Løng och 
Sand och Joffning Kand iche ferdiges Vnder 20 Karelsper
soner med heste och Vogen Kand beløbe sig 7 di', huilchet 
forschreffne Synsmend Aff hiemlit for it fuldt Syn, Endnu 
fremstod effter schreffne Synsmend som hiemlit At di same 
dag som var dend 2 Agustj Nemlig Niels Chrestensen Rodschou
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i hamershøff och Anders hoffgaard ibid Chresten Nielsen och 
Chresten brød i huiding Synet Jorbroffuen hamershøff Sogens 
part fatis 100 les Saand 2 les Ris och 2 les lyng dis brøst- 
feldighed med Ris løng och Sand 7 dr 1 jjf Kuorning Veyll 
6 les lyng och Ris 40 les Sand er 4 Dr stefifningsmend i 
same sag er Mads Chrestensen i schiern och Niels piersen i 
tindbech Som bestod ved Eed eflfter Resesen At di Nest for
leden dend 29 Junj steffnit i forschreffne Sogner och Byer 
en huer gaard Mand som till Komer At ferdige for11 Veye 
En huer till dieris boepell for dite Syn och Syns Vinde i 
dag her till tinget at tage beschreffuit.

Lige syd for Lej sten Kirke er et Strøg med høje, stejle 
Bakker og dybt indskaarne Dale. Den mest udprægede af 
disse, som udmunder i Kjæret, er »den gammel Rajs Daael« 
(den gamle Randers Dal), og op ad den er endnu kjendelig 
en stor Hulvej med to dybe Sænkninger til to Par Hjulspor» 
Ad denne Dal maa der øjensynlig i ældre Tid have gaaet 
en Randersvej. Men Spørgsmaalet bliver saa, paa hvilket Sted 
den har gaaet over Kjæret. Ad Mosebro kan Hulvejen ikke 
godt pege, da den ligger for langt i Øst, snarere synes den 
efter sin Retning at have staaet i Forbindelse med Vasehus- 
Vejen, og man maa saaledes antage, at Vejen op ad Lejeten 
Hule som Fortsættelse af Vejen over Vasen ikke fra først af 
har været til, men er meget yngre end 1685.

Mosebro findes endnu nævnet i Fortegnelsen over de ikke 
private Veje i Viborg Amt under Bjerregrav-Aalum Kommune, 
og der er altsaa den Dag i Dag offentlig Vej over dette Sted. 
Nord for Kjæret gaar den lige i Øst forbi en Bakke, Rossen- 
bakke, drejer dernæst op forbi den bekjendte Sten Lejsten 
Ryge, hvoraf en stor Del sprængtes til den ny Landevej s An
læg, og gaar saa op ad en anden stor Dal i lidt skraa Ret
ning til Lejsten By. Syd for Kjæret har Mosebrovejen ikke 
kunnet gaa om ad Vasehuset norden om Snedkerskoven og 
langs Kjærets Rand, men maa aldeles bestemt have gaaet ad 
Volstrup og sandsynligvis syd for denne By østpaa, da der 
gaar gamle Veje sønden om Volstrup enten til Aalum eller 
Venning. Saaledes lyder en Mands Erklæring, der er nøje 
kjendt med de stedlige Forhold, idet han er barnefødt i Lej
sten og har tjent paa Egnen i længere Tid som Karl. Han 
fortæller fremdeles, at han har været med til at rydde Grøft
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langs med Mosebro-Vejen. Der var en Mængde Køder (Sænk
ninger i Jordsmonnet, hvor der samles 6tillestaaende Vand), 
og paa saadanne Steder døjede de især med at faa Grøften 
ryddet, da der var fuldt op af Lyng og Ris, som ikke var 
raadnet i Mosevandet, og som i gammel Tid maatte være 
ført deri.

I Afskriften nævnes tillige Jordbroen, som vist maa have 
været i Skjellet mellem Lejsten og Hammershøj, og Kvorning 
Vejle, som maa findes i Skjellet mellem Kvorning og Skjern. 
Der gaar endnu syd for Aarup en Vej over Vejlebækken, og 
Forbindelsen med Skjern maa altid have været paa det Strøg. 
Denne Vej, Kvorning Vejle, brugtes stadig af dem, der rejste 
til og fra Tinget, som holdtes paa Tin ^højene nordlig paa 
Aarup Mark. Baade Jordbroen og Kvorning Vejle var Kunst- 
anlæg af samme Art som Mosebro, og man kan heraf slutte, 
at den oprindelige Adelvej, d, v, s. den, der har gaaet, før 
disse tre Kunstanlæg blev udførte, og fra ældgammel Tid har 
gaaet fra Viborg til Kanders, slet ikke har gaaet om ad Ham
mershøj, men fra Kvorning over Aarup og Tindbæk til Skjern. 
Over dette faste Punkt, der er meget ældre end Fussingø, 
har vist nok den ældgamle Hovedforbindelse gaaet mellem de 
oven nævnte Kjøbstæder. Efter ved Skjern at være ført over 
det Vadested, som har fremkaldt dette Navn (Skiemæ), har 
den ældste Vej vist gaaet forbi Kar mark, over Vester- og 
Østervelling, Helstrup og Stevnstrup til Fladbro, hvor man 
igjen maatte over Nørreaa, da der intet andet Sted kunde 
tænkes bedre Overfart. Fra Viborg til Kvorning var Stræk
ningen saaledes let fremkommelig, men der begyndte de sted
lige Vanskeligheder, som næppe kunde overvindes uden om 
Dagen, og det bliver saaledes end mere forstaaeligt, at Svend 
Graa, da han fra Viborg drog mod Valdemar i Randers, laa 
Natten over i Kvorning (jfr. nærmere Knytlinga C. 116 og 
Saxo P. 730—31, samt Kammerherre Rosenørns »Grev Gert 
og Niels Ebbesen«, S. 125, Anm. 5).

Efter Anlæggelsen af Fussingø har man søgt at drage 
denne Herregaard ind paa Forbindelsesvejen og har da med 
store Vanskeligheder maattet anlægge Mosebro. Dette Sted 
valgtes tydelig nok, fordi det er det højeste Punkt i hele 
Kjærstrækningen. Her er nemlig et Vandskjel mellem det i 
Vest og det i Øst løbende Vand. For Øjeblikket er dette
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Vandskjel lige øst for Mosebro og nord for Volstrup. Efter 
Dæmningens Fuldendelse har Adelvejen vist nok en Tidlang 
gaaet over Skjern med Tilknytning til Fussing, men senere 
er den store Drejning om ad Skjern ble ven forladt, og man 
har faaet nærmere Vej, indtil man ved at faa Vasen fra 
Lejeten til Fussing Vasehus er kommen omtrent saa nær i 
Retningen som mulig. Saa har det da været nødvendigt ogsaa 
at anlægge en søndre Landevej med Tilknytning til Skjern 
og Vejrumbro, hvilken Bro ogsaa var til for 200 Aar siden. 
En Synsforretning over denne Bro, der findes indført i foran
nævnte Tingbog under 29, Avgust 1682, lyder saaledes:

Kjendes vi os underskrevne Synsmænd, som Vejrum Bro 
haver synet efter Anvisning og lovlig Opkrævelse til Sønder- 
lyng Herreds Ting [Navnene paa de 8 Synsvidner], at vi den 
15de Avgust 1682 var ved Vejrum Broer, og dennem saaledes 
befandtes, som efterfølger: Den søndre Bro fattes efterskrevne 
Tømmer, som følger, og var ganske brøstfældig og forraadnet: 
Grundvolden ved begge Ender paa Broen var brøstfældig, 
kunde taxeres for 2 Rdr., 4 Bjælker hver 7 Alen lang, hver 
Bjælke taxeret for 1 Rdr., er 4 Rdr., 37 Alen Leder å 4 ji 
er 4 Rdr. 2 # 8 /?, 5 Løsholter å 4 er 1 4 en Over
række 7 Alen lang å 4 /? er 1 # 12 /?, 5 Stolper å. 6 ff er 
1 # 14 /?, Arbejdsløn ungefer 10 Rdr. Derforuden var vel 
nogen Brøstfældighed neden under Broen, men det kunde vi 
ikke se for Vand, og var nu nyligen slagen nogle Nagler og 
en Fjæl lagt paa samme Bro. Den anden Bro, som er den 
norderste, var ganske øde, saa ingen derover kunde kjøre, des 
Brøstfældighed og Reparation er som efterfølger: Først be
høves 4 Bjælker å 7 Alen, hver Bjælke 4 er 2 Rdr. 4 
Rækker 24 AL ved begge Sider å 8 /f er 2 Rdr., 8 Pæle å 
1 er 1 Rdr. 2 tf [her findes tilføjet paa Bogens næste Side: 
endnu 24 Egebol å 8 ji er 2 Rdr.], des anden Reparation 
kan være 1 Rdr., Arbejdsløn for Broen at gjøre 18 Rdr. 2 
og under samme Bro er ingen Løb afVand, som der af Arilds 
Tider gaaet haver, eftersom Strømmen, der plejer at gaa, er 
eftergrod, at de Vejrum Mænd tager stor Skade paa deres 
Enge, men hvor meget Skade de haver taget, kan vi ikke se 
eller syne. At dette overskrevne er saa udi alle Maader 
testerer vi med egne Hænder og videre vil være gestændig
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pua Sønderlyng Herreds Ting nu paa førstkommende i Dag 
8 Dage. Datum ut supra. [Bomærkerne].

For at tage dette Syn beskrevet paa Tingdagen stævnedes 
Michel Nielsen i Bjerring, der altsaa maa have haft Forplig
telse med Hensyn til Broens Istandsættelse.

At Stednavnet »Graa-Fusing« i Valdemar den andens 
Jordebog er det samme som »Grou« i Fogtmanns Rescript- 
samling og det nuværende »Grovebakkerne«, maa være hævet 
over enhver Tvivl.

Endelig maa bemærkes, at der baade paa Kvorning og 
Mollerup Mark endnu findes Spor af dybe Hulveje, og nord
vest for Kvorning Mølle er der en Hulvej, som kaldes Ran
ders Hule, fordi den gamle Randers Landevej skal have 
gaaet der.


