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Adelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø Kjeld Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: En gren af den
vestjyske uradelsslægt Juel ejede fra ca. 1474 til 1669 den tidligere herregård Aabjerg i Vedersø. Igennem de
henved 200 år opbyggede de skiftende generationer af slægten et omfattende vestjysk godskompleks med

Aabjerg som udgangspunkt.

Bogen forsøger på baggrund af samtidige kilder at tegne et billede af de enkelte ejere i slægten og deres
betydning i både det nære og det videre samfund. På den måde bliver ejerne af en lille vestjysk herregård for-

bundet med vigtige begivenheder i Danmarkshistorien.
Kilderne omfatter ligprædikener, skødebreve og andre retsdokumenter, hvoraf de mest utilgængelige er
transskriberede og oversat til nudansk. Jordebogen af 1662 inddrages i en beskrivelse af hovedgårdens og
fæstegodsets omfang og driftsform, lige som jordebogens oversigt over fæstegårde under Aabjerg og

fæsternes navne inddrages.

Bogen giver således også et indtryk af vestjysk godsdrift og landbrugsproduktion i senmiddelalder og tidlig
moderne tid.
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