SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Tidsskrift for
Historisk Forskning
18. Argang

Nr. 4

Tidsskrift for Historisk Forskning
18. ÅRGANG. NR.

4.

DECEMBER 1988

Karl-Erik Frandsen: CHRISTIAN V's MATRIKEL 300 AR

s.

Finn Kjerulff Hansen: AT VÆRE HISTORIKER....

s. 14

Lars Aggeboe: FYNSKE LANDEVEJE CA 1560 - 1645.

s. 17

N. H. Frandsen: SPECIALELISTE KØBENHAVN

s. 28

Forsidebillede :
Kort over Fyn 1595 fra Mercators Atlas

3

3

Christian V s Matrikel 300 år
re direkte betydning, end de øv

Et overset jubilæum, af Karl-

to

begivenheder.

Når

alt

det

dog

Erik Frandsen, universitetslek

rige

tor ved Historisk Institut, Kø

kommer til alt,

benhavns Universitet

en årrække efter 1588, før Fre

varede

derik 2. s søn blev konge og kom
I 1988 har man med store ud
stillinger,

koncerter,

optog,

til

at

spille

nogen

politisk

rolle, og med hensyn til stavns

fornemme publikationer og talri

båndet må det dog ikke glemmes,

ge foredrag fejret to store hi

at for halvdelen af befolknin
gen, menlig
kvinderne,
havde

storiske jubilæer, nemlig 400-

ingen betydning,

samt

at

året for Frederik 2.s død og 200

dette

-året for stavnsbåndets ophævel

bindingen til fødestavnen for de

se. Historiske jubilæer er prin

unge mænds vedkommende først op

cipielt en god ting,

hørte i året 1800.

nævnte

har

givetvis

og de her »
været

Christian 5.s matrikel betød

med

gengæld noget allerede

til at stimulere interessen for

til

historien blandt mange menne

dens udstedelsesdage:

sker, som ellers sjældent be

1686 for

skæftiger sig med fortiden.

Falster og 1. juli 1688

Der

er dog et jubilæum, som alle an
dre end "1066"
det

er

har

300-året

overset,

for

og

Christian

5.s matrikel. Det kan med en vis

Sjælland

og Jylland,

idet

og

det

1.

fra
april

Lollandfor Fyn

samtidig

blev påbudt, at størstedelen

de

eksisterende

skatter

af

skulle

udskrives på et helt nyt grund

ret hævdes, at der faktisk havde

lag. Dette grundlag var en vur

været mere grund til at markere

dering af hver enkelt landbrugs

dette jubilæum end de to andre,

ejendoms

for

der

er

næppe

tvivl

om,

at

idet man

produktionakapacitet,
således

beskattede de

for en meget stor del af Dan

muligheder, som hver enkelt bon

fik Christian
5.s matrikel langt større og me

de havde for at producere og ik

marks befolkning,

ke hans indtægt eller formue.

4

tankevækkende,

er

Det

som

ligningssystem,

dette

at

blev

ge tilføjelse:

"således at den

rige hjælper den fattige". Soli

indført i 1688, for så vidt an

dariteten

går beskatningen af landbrugs

fremtrædende træk ved det gamle

nu

var

noget

ikke

ejendomme, i princippet stadig

landsbysamfund, så der har sik

væk er gældende.

kert været et betydeligt pres på

Ved enevældens indførelse i

de fattige i lægdet, for at en

1660 overtog den økonomiske cen

hver skulle bidrage med det gen

traladministration et skattesy

nemsnitlige skattebeløb.

der var blevet udviklet i

stem,

midten

af

(1)

1500-tallet.

Den

Det
ikke

hele

blev
at

af,

bedre

selvfølgelig

alene

ikke

afgørende ligningsenhed var be

adelen og gejstligheden var fri

grebet "en helgård",

taget for disse skatter, men det

der skulle

udrede en bestemt skat om året,

samme gjaldt alle "ugedagsbøn

og halvgårde, kvartgårde, hus-

der",

mænd m.v. skulle så svare skat

boede i det samme sogn som ho

det vil sige bønder,

som de hørte

der
og

ter, der udgjorde brøkdele af en

vedgården,

helgårds skat. Problemet var ba

på hvis jord de forrettede hove

re, at "en helgård" var en meget

ri .

varierende

Især

landets

i

størrelse

efter

til

kritiske

de

år

enkelte regioner, og at det var

fra 1625 og fremefter blev dette

noget tilfældigt, hvordan skat

uheldige skattesystem en stadig

teadministrationen klassificere

større belastning for statsfor

de, de enkelte gårde. For godse

valtningen,

jerne må det have været et klart

forsøg på andre former for be

mål at få vurderet de tilhørende

skatning, som blev forsøgt.

fæstegårde
for

dette

større

så

lavt

ville

mulighed

som muligt,

give

bønderne
at

for

betale

og

utallige

var

de

Det er på den baggrund ikke

så mærkeligt,

at en af det nye

enevældige styres første rege

landgilde. Vel sagtens i en er

ringshandlinger var at skabe et

kendelse af problemets eksi

nyt

stens, valgte man fra 1540-erne

forskellige personskatter og om

at udskrive skatten,

skattesystem.

Ved

siden

af

således at

sætningsafgifter skulle den vig

bønderne blev lagt sammen i læg

tigste skat, som hidtil, være en

der.
et

Hvert lægd kunne
antal

gårde

bestå

svarende

af
til

skat på landbefolkningen. I mod
sætning

til

tidligere

skulle

f.eks. 10 helgårde, hvis samlede

denne skat nu være gradueret ef

skat var fastlagt i et kongeligt
skattebrev som 10 x skatten pr.
helgård med den ganske væsentli

ydelser,
idet man
principielt rigtige

ter de enkelte gårdes landgilde
havde
den
opfattelse,

5

at der blev svaret mere landgil

af

de (afgift til gårdens ejer)

en

stor

gård

af

end

en

lille

1661 gå mere drastisk til værks

for

kommissioner

nedsætte

og

hvert stift, der havde til opga

gård, altså at skatteevnen måtte

ve

være proportional med landgil

for hele landet. En matrikel er

den. Det var tilmed så heldigt,

i modsætning til en jordebog en

at landgildens mange forskellige

naturalie-ydelser,

til brug for

ejendomshandler,

længe

havde

kunnet omregnes efter en fælles

der

regneenhed,

tønder

kaldtes

hartkorn. En tønde hartkorn var

at

lave

matrikel

samlet

en

fortegnelse over al ejendom uan
set

og

ejerforholdet,

en

sådan

lykkedes det faktisk at få lavet

i

løbet

af

Kommissærerne

1662.

rejste rundt på godserne, sam

menlignede jordebøgerne med præ

defineret som værdien af en tøn

sternes opgivelse af tiendeydere

de byg eller en tønde rug, og de

og foretog stikprøver i landsby

landegilde-"persiller"

øvrige
så

kunne

omregnes

til

tønder

erne, hvor de konstaterede går
tilstand og

denes

om

vurderede

i

de enkelte gårdes "udsæd", altså

grove træk afspejlede værdirela

den mængde korn man kunne så år

tionerne mellem disse naturali

ligt til hver gård, stod i rime

er. Således var en tønde havre S

ligt forhold til landgilden.

hartkorn efter en skala,

der

På

tønde hartkorn, medens en tønde

smør var 12 tønder hartkorn.

(2)

Problemet var bare at få en

samlet

disse

af

registrering

1662",

baggrund
blev

"Matriklen

af

der

"matrikelskatter"

så

udskrevet

fra

4.

juli

1662. For hver tønde landgilde-

skulle

betales

der

landgildeydelser. For krongod

hartkorn

sets vedkommende havde man for

slettemark eller 2/3 daler år

tegnelser over hver enkelt gårds

ligt, og skatten skulle erlægges

4

og

landgilde i de såkaldte "lens-

i

jordebøger", så her var det for

halvt i naturalier. I modsætning

holdsvis enkelt at beordre lensmændene

til

jordebøger

at
til

indsende

Rentekammeret.

var

det

med

godsejere,

for

nok

Værre

også

deres

de

private

krævede man

jordebøger

4

til

terminer

tidligere

halvt

penge

i

nu

skulle

også

ugedagsbønder betale fuld skat i

lighed med andre bønder, og selv
adelen skulle svare matrikelskat
af

hovedgårdene.

Disse

betalte

indsendt

jo ikke nogen landgilde, men på

til granskning i Rentekammeret,

baggrund af oplysningerne om ud

i hvis arkiv de endnu ligger,
men det tog lang tid, og der var
mange huller i materialet.
Derfor måtte man i august

tønder hartkorn, som blev brugt
som skattegrundlag.
Den grundlæggende fejl ved

deres

sæd blev også

disse

ansat

til

6

matriklen

relsen,

var

1662

var

imidlertid,

landgilde-stør

at dens basis:

højst

størrelse

og

som

uheldig

Landgildens

skattegrundlag.

var

sammensætning

skulle baseres på et

dansk

for

tradition helt fremmed begreb:

"Det boniterede areal". I Dan
mark
var
siden middelalderen

jordmålene

ved

udtrykt

blevet

udviklet i begyndelsen af 1500-

landgilden:

tallet, og den varierede stærkt

som en gård eller et stykke jord

fra egn til egn afhængigt af de

kunne indbringe

naturlige

at

produktionsmuligheder

og godsejernes ønsker og mulig

vurdere

altså

om

indtægt

den

jordejeren.
denne

For

landgilde

var "rimelig" undersøgte man og

heder for at gennemføre betaling

så ved mageskifter eller ejen

af specielle landgilde-persil-

domshandler

Derfor

ler.

betød

matriklen

1662, at eksisterende urimelig
heder nu tilmed blev forstærke
ved at landgilde-hartkornet

de,

det

vil

størrelse,

udsædens

sige

man

forhørte

sig

om, hvad man normalt plejede at

så af forskellige kornarter til
en gård eller i en vang.

Såvel

for

landgilden som udsæden kunne om

beskatningen. Centraladministra

regnes til tønder hartkorn efter

tionen forsøgte at råde

bestemte

også

blev

grundlaget

bod på

på

gilden

visse

krongodser

og

ved en ny gennemgang af jordebø-

ny

matrikel

kaldet

et

former

de

og

matriklen

fast

til

forhold

hinanden

(4)
Begrebet areal blev derimod

(1:3).

i en

gerne, hvilket resulterede

regler,

for hartkorn skulle helst stå i

problemet ved at justere land

ikke meget benyttet,

ikke fordi

1664, men dette var dog kun lap

man ikke kunne regne arealer ud,

perier,

men

der

ikke

hjalp

fundamentale svagheder.

Under

steg

skånske

krig

på

de

(3)

fordi

relevans,

1675-79

skatteudskrivningerne

stærkt og de skitserede urime

de

ikke

havde

nogen

idet jordens kvalitet

og udnyttelsesgrad var helt af

gørende for jordværdien.

Det er

da også karakteristisk,

at man

ligheder i skattesystemet med

ikke havde noget dansk

virkede til en udbredt forarmel

areal, men måtte benytte sig af

se

i

landbefolkningen.

Det

er

omskrivninger

som

ord for

"tønder

derfor ikke så mærkeligt, at man

udsæd", og da det jo var stærkt

straks efter krigens afslutning
påbegyndte diskussioner om ind

misvisende, gik man over til at

førelsen af et helt nyt skatte
system.

der arbitrært blev defineret som

at

Det var fra starten klart,
det
nye
ligningsgrundlag

anvende begrebet

"tønder land",

14.000 sjællandske kvadratalen.
I Sverige havde man derimod
siden 1620-erne benyttet en kom-

7

Markbog over Kongens Lyngby, Sokkelund herred, 1682.
I markbogens indledning "Generalbeskrivelsen" er ofte en fyldig redegørelse for
bygninger og aktiviteter også uden for landbruget. Her beskrives således Lyngby
kro, en stampe- og en papirmølle.

8
Ekstra kompliceret blev be

bination af jordmåling og boni

regningerne

imidlertid

jordens kvalitet til at fastlæg

det

meget

ge de enkelte gårdes skatte

tradition, at afgifter kun skul

grundlag, og der blev yderligere

le beregnes af den jord, der år

tering:

vurdering

d.v.s.

af

en

var

ved,

gammel

at

dansk

tegnet egentlige matrikelkort i

ligt

målestokken 1:4.000.

fundamentalt træk ved det gamle

Det var givetvis også under

inspiration fra den svenske op
måling

af

Skånelandené,

det

at

blev

besået.

Det

var

et

landbrug, at en del af agerjor
den hvilede hvert år, i 3-vangsbruget

græsmarksbrugene

i

1/3,

så

skulle

danske matrikelsystem blev ud

over 1/2

viklet. I lighed med det svenske

man ved hartkornsberegningen ta

system foretog man også i Dan

ge hensyn til, hvordan dyrk

mark en opmåling af hver enkelt

ningssystemet var i den enkelte

(5),

derfor

stykke agerjord samt en bonite

landsby. Dette vil sige, at hav

ring, men i modsætning til Sve

de man 3-vangsbrug i en landsby,

rige

skulle

udnyttede

en

til

data

disse

man

ejendomsvurdering

i

et

den

hvilende vang

stærkt gradueret værdimål: tøn

ningen,

der hartkorn, som blev fastslået

tønder

for hver enkelt landbrugsejendom

til en tønde hartkorn.

i hele landet, og som blev enhe

således

land

Forvaltningen

meget

benyttede sig altså af velkendte

begreber,
en

helt

som imidlertid nu fik

anden

betydning,

hvad

der har medført megen forvirring

blandt senere tids historikere.
For at kunne omregne tønder

land

til

tønder

hartkorn

blev

gik

1,5

kvalitet

Ulykkeligvis var centralad

ministrationens

lovgivningen

at der
bedste

af

den i skatteligningen fremover.

og

først

fratrækkes inden hartkornsbereg

ikke

embedsmænd

og

heldige

i

fald

hvert

meget upræcise i deres udform
ning

af

instruksen

på

dette

punkt. Den kan nemlig læses så
at landmålerne
skulle fastslå, hvordan forhol

vel på den måde,

det var mellem brug og hvile for
den

enkelte

mark,

som

at

de

april

skulle vurdere, hvordan det bur

1681 givet nogle meget komplice

de være, hvis jorden skulle dyr

der i

kes bedst muligt. Sagen var nem

der

ved

instruks

rede regler,

gengives således:

16.

af

korthed kan
For den al

lig

den,

at

i

forhold til

den

(”God byg-jord")

tilgængelige mængde gødning blev

svarede .1 tønde land til 1 tønde

megen jord i Danmark i 1680-erne

hartkorn,

dyrket for intensivt,- så mange
kommissioner brugte bestemmel
serne om jordens hvile til at

lerbedste jord

for

den ringere

var forholdet 3:1
værste jord 16:1.

og

for

jord

den

9

Markbog fra Kongens Lyngby.
I generalbeskrivelsen er der ofte en redegørelse for dyrkningssystemet, som kan
være meget værdifuld, idet det undertiden er svært at gennemskue landmålernes
oplysninger om brug og hvile. Her er der ingen tvivl: Selv om Lyngby havde 4 van
ge, blev disse brugt i en 3-årig rotation, og dyrkningssystemet må følgelig ka
rakteriseres som et 3-vangsbrug.

10
lempe hartkornsansættelserne for
den

må

Det

jord.

dårlige

nok

den som græsning, høslet, ol

densvin m.v.,

så der

var mange

kaldes en af de større admini

oplysninger, der skulle indsam

strative "smuttere" i Danmarks
historien, at man på Slotsholmen

les og bearbejdes.
Noget mindre imponerende er

først opdagede denne stærkt mod

centraladministrationens behand

stridende praksis hos de enkelte

ling af de indsamlede data.

kommissioner, da opmålingsarbej

må have været ansats til panik,

det var helt færdigt,

da sekretæren Paul Jørgensen den

nemlig

i

18.

vinteren 1683/84.

Generelt må det ellers si
ges,

at

Christian

tilvejebringelsen

af

matrikel

en

5. s

var

imponerende administrativ be

drift.

af

Opmålingen

februar 1684

til

relation

(6)

meget

klart påviste, hvordan de for
skellige kommissioner havde be

handlet

landsbyer

en

i

Rentekammeret

Der

spørgsmålet
helt

hvile

jordens

om

Dette

forskelligt.

startede i foråret 1681 i Nord

gav nemlig ret store

sjælland, på Lolland og på Øst-

hartkornsberegningerne ,

fyn, og på grundlag af de indhø

måtte nødvendigvis finde en måde

stede erfaringer af disse "pi

1682

at korrigere på.
Efter mange drøftelser, hvor

Endnu mere

man meget bekvemt valgte at give

lotprojekter"

fuldførtes i

opmålingen af øerne.

udsving
og

i

man

imponerende er det, at man fak

skylden på de bønder, der havde

tisk i løbet af 1683 fik opmålt

oplyst

hele Jylland fra Skagen til Kon-

brug og hvile, nåede man endelig

Slesvig.

i

af

den

at

I

enkelte

betragtning
landsby

om

jordens

18. november 1684 frem til nogle

geåen og endda medtaget enkla
verne

landmålerne

var

regler,

der

sagde,

at

der

ved

beregningen til hartkorn skulle

opdelt i mange hundrede ager

fradrages den jord, der årligt i

strimler, som alle skulle opmå
les med længden og mindst 2

realiteten lå fælled efter van

bredder,

dens

jordværdi

skulle

fastlægges og beskrives og alle
arealerne

må

man

skulle

sige

at

ud,

regnes
med

datidens

transportsystem in mente,
det

næsten

ufatteligt,

så

så er
at

det

geskiftet. (7)
For Jyllands vedkommende gik
man

endnu

mere

radikalt

til

værks og valgte helt at se bort

fra

forholdet

mellem

brug

og

hvile og bare vurdere det totale

areal efter nogle nye klasser.

kunne lade sig gøre. Dertil kom

Den endelige hartkornsbereg-

endvidere, at i hartkornsberegningen skulle også indgå værdien
af ressourcer uden for agerjor

ning blev endda ekstra forklud
ret i de seneste redaktioner af
matrikelprotokollerne, idet Ren-

11

r

Markbog fra Kongens Lyngby.
I markbogen blev indført målene for de enkelte agre med 2 bredder og 1 længde.
Desuden blev udregnet, hver agers areal målt i kvadrat-alen. Endvidere blev gen
givet åsenes rotation, jordbundens tilstand og dens klassifikation, her; "God
byg-jord".
I markbøgerne er der tillige ofte en beskrivelse af den enkelte as's beliggenhed;
Her nævnes Bryde Jorden at strække sig i nord og syd, imellem Bougnevangsgærdet
og Jægersborgvej.

12

at

opdagede,

tekammeret

nogle

byer ville blive for højt taxe-

rede

den

efter

forhold

ved

til

matrikel

nye

matriklen

i

1664

af

anvendelse

konsekvent

ge.

vist

Ganske

kom den

ud af

trit med virkeligheden, efter

af

hånden som der blev opdyrket ny
jord eller markskel blev forskub

bede, men dette kan jo ikke la

reglerne fra 1684, og derpå æn

stes grundprincipperne i Chri

drede man noget på disse regler,

stian 5. s matrikel, som da også

således at det endelige resultat

forblev i kraft indtil 1844.

afveg en del fra de hartkorns-

de boniterede

som

tal,

Matriklen

arealer

De sidste afsnit kunne lyde

som en benægtelse af denne arti
indledning,

slet

ikke

5. s

men

var

er

dette

Christian

hensigten.

matrikel

været

har

storiske studier og færre lands

egentlig skulle give.

kels

1688

grundlaget for utallige lokalhi

faktisk

en

dækkende undersøgelser. Grund
læggende har været Henrik Peder
sens

tabeludgave

af

matriklens

resultater med Svend Aakjærs me
get informative indledning samt

storslået administrativ indsats,

C. Rise Hansen og Axel Steen-

som det er værd at erindre. Me

bergs undersøgelser af 3 vest

get gik skævt, men det må ret

sjællandske

færdigvis erindres, at man al

også behandler en del af de ad

drig før havde skullet

ministrative problemer i forbin

løse

en

lignende opgave, og at som nævnt

mange

af

nye

de

begreber

var

folk,

som for

de praktiske opmålere og bereg

Ejendommeligt er det dog, at
til trods for eksistensen af et

velordnet arkivmateriale er der
skrevet

aldrig

i Danmark fik matriklen 1688 den

monografi

at

ikke

største enkeltskat:

skatten

hartkorn,

på

9

mark

den

alene

matrikel
pr.

men også flere

af

om

nogen

egentlig

tilvejebringelsen

Christian 5. s matrikel. Der
her
et
oplagt

ligger

og

venter

tønde

specialeemne

af

energisk forfatter.

de

mindre skatter (hvoraf kornskat

ten var den vigtigste) blev ud
skrevet på grundlag af hartkornsvurderingen. Og på trods af

alle mangler må det erkendes, at
dette var det mest objektive
skattegrundlag, som man med da
tidens teknologi kunne frembrin

som

delse med forarbejderne til ma

nere. For skatteyderne på landet
konsekvens,

(8),

triklen.

helt ukendte såvel for central

administrationens

landsbyer

KARL-ERIK FRANDSEN

på

en
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NOTER:
1.

H. Bennike Madsen:

Det danske

skattevæsen. 1978

2.

Sådanne omsætningstabeller er

trykt hos Arent Berntsen:

Dan-

marckis oc Norgis fructbar Her
lighed etc., 1656.
3.

Claus Rafner:

"Fæstegårdsmænde-

nes skattebyrder 1660-1802" i
Fortid Og Nutid 1986: 2.

4.

Svend Gissel:

Landgilde og udsæd

på Sjælland. 1968.
5.

Se Karl-Erik Frandsen:

Vang og

Tægt. 1983.

6.

Rtk. 312, 1962 III:

Diverse

landmålingssager.

7.

For en yderligere redegørelse om
problemet henvises til Karl-Erik
Frandsen i Fortid og Nutid 1986,
s. 117 f. og Finn Stendal Peter

sen i Fortid og Nutid 1987 samt
sammes Fynsk landbrugs vilkår

1682. 1985.
8.

Henrik Pedersen:

De danske Land

brug 1688. 1928/1964; Carl Rise
Hansen og Axel Steensberg:

Jord

fordeling og Udskiftning. 1951.
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At være historiker....
At være historiker og at turde

unikke

blive så meget andet ! af cand.

og formidle det på mange niveau

mag. Finn Kjerulff Hansen, fuld
ved

mægtig

Handelshøjskolen

i

København
har

opfordret

kel om at være historiker i så
kaldt

utraditionel

ansættelse.

omvendt

gangspunkt i vores fortid og nu
men

dybere

Redaktionen

og

er. Dette sker oftest med ud
tid,

mig til at skrive en lille arti

i det almene

hele

tiden ud

erkendelse

findes en række

af,

fra

at

en

der

lovmæssigheder,

der driver mennesket til at for
holde

sig

til

sig

andre

selv,

mennesker, samfundet og den om

Det kan man jo skrive så meget

givende natur og dennes potenti

om, og for blot at få en smule

aler i forsøget på at komme vi

struktur på det har jeg beslut

dere fremad. Denne proces er cy

tet at almengøre det individuel

klisk og fyldt med iboende mod

le i håbet om, at det kan sætte

sætninger,

overvejelser

i

gang

hos

andre

historikere eller historiestude
rende .

Historie kan jo i princippet
anvendes til så meget og ikke
kun

til

den

efterhånden ganske

hvis

kræfter

i

sig

selv bærer udviklingen videre.
Mange tjener deres brød ved

- på forskellige niveauer - di
rekte at formidle eller forske i
disse sammenhænge og bevægelser.

Denne mulighed er dog ikke læn

håbløse jagt efter job inden for

gere

forskning og højere undervis

hvad kan vi så bruge vor viden

ningsformidling. Mulighederne er

og erfaringer til ?

os

alle.

Men

selv. Du må bruge din erkendel

lers vil øjne dem.
uddanner

os

til at kunne systematisere,
perspektivere, generalisere og
individualisere, altså se det
jo

for

Ja, det kommer kun an på dig

faktisk legio, hvis man da el

Historiestudiet

farbar

sesevne og træffe en række valg,
der ikke behøver at have et fæl

les paradigma, men som alligevel
i din personlige transformati-
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onsproces

kan

åbne

nogle

for

god faglig ballast, er det sær

perspektiver, som du kan anvende

deles vigtigt at træne i at kun

en

ne formidle sine synspunkter på

i din personlige jagt efter
tilfredsstillende arbejdsmar

den rigtige måde på det rigtige

kedsplatform. Eller du kan lade

tidspunkt samtidig med at kunne

tilfældet råde og prøve de fore

lytte og respektere andres syns

liggende

punkter på den samme sag.

muligheder

på

af

dig

selv. Begge muligheder kan give

Historikerne

er

deres

qua

gode

særligt

til

både gode og dårlige erfaringer,

uddannelse

men fælles er, at man i al fald

strukturere, systematisere, tæn

bliver klogere undervejs.

ke og handle analytisk, formidle

store

I forholdet til arbejdsmar
keren,

at denne befinder

i

sig

grænselandet mellem humaniora og

samfundsvidenskaberne,

og at vi

et

uddrage

stofmængder,

fortolke og vurdere

koncentrat,

kedet er det unikt for histori

at

en sags eller et emnes mulighe

der,

osv.

perspektivere

Dertil kommer,

osv.

at de historiske

kan låne af og berige dem begge.

erfaringer

Da vores metodik og dermed vi

kan overføres til nutidige pro

denskabelige skoling ofte er ba

blematikker, hvorved man kan få

seret på en symbiose af disse to

øje

overordnede genstandsområder, er

løsninger af konkrete problemer.

vores muligheder på det nuværen

Glemmes

de

og

i

endnu

højere

grad

det

på

i

nye
må

mange

sammenhænge

indfaldsvinkler

heller

ikke

til

vores

trænede evne til at arbejde un

fremtidige arbejdsmarked på pa

der pres og vores kreative ener

piret ganske gode. Men det kræ

gi. Alt sammen faglige og per

at man aktivt og positivt
går i gang med at se nærmere på

sonlige egenskaber, der efter-

ver,
de

konkrete

fordomme

og

muligheder

akademisk

-

uden

skepsis.

spørges mange steder i samfun
det, herunder især i erhvervsli
vet .

Det duer ikke længere at stå ude

Til gengæld mangler vi ofte

ved sidelinjen og skælde ud uden

konkret erfaring og en mere tå

selv at engagere sig !

get bastant viden inden for øko

For det

på

ud over basal forståelse
for national- og erhvervsøkono

gang, at virkelig indflydelse på

miske problemstillinger. Men med

kan alle jo gøre. Men den kon
krete

erfaring

viser

gang

nomi

hvis

lidt god vilje kan dette hurtigt

man er i stand til at indgå i en

læres. I ansættelsessamtalesitu 

fornuftig dialog med dem, der
har en anden virkelighedsopfat
telse. Så udover idérigdom og

de

virkeligheden får man kun,

ationen er det vigtigt at erken

denne

skal

man

mangel,
pointere,

men
at

samtidig

det

kan

16

man hurtigt komme efter.

som altid bør præge vores er

Historikere vil derfor kunne

gøre god fyldest inden for føl

hvervsarbejde.

Man mister altså

ikke sin faglige identitet. Der

imod sprænger man grænserne for

gende jobfunktioner:

den og giver den helt nye dimen

Intern- og ekstern informa

sioner. Det vil de fleste histo

tion .

rikere

Marketing og salg.

helt godt tilpas ved i

sikkert

også

føle

sig

Dokumentation, herunder re

degørelser, indstillinger og

FINN KJERULFF HANSEN

rapporter.

Produktions- og udviklings
opgaver .

P.S. Hvis du ønsker flere oplys

Organisations- og stabsopga

ninger om utraditionelle ansæt

ver .

telsesmuligheder, jobsøgnings

EDB og informatik.

teknik, karriereplanlægning m.

Fremmedsprogsopgaver (især

v., kan du altid kontakte stu

hvis andet fag er et frem

die-

medsprog) .

ved et af universiteterne eller

og

erhvervsvejledningerne

AF's informationscentre.
I centrum for disse funktio

ner står vore analyse- og kommu
nikative formidlingskvalifikati

oner, men disse kan og skal al

drig

skilles

fra

vore

faglige

kvalifikationer og erfaringer i
da

øvrigt,

disse

er

kødet

på

vort analyse- og formidlingsske

let .
Man

kommer

hurtigt

til

at

leve med, at vor historiske og i
mindre grad vor samfundsmæssige
viden

an

sich

ikke umiddelbart

kan/vil kunne anvendes,

men den

giver alligevel ofte den selv

tillid, der er et "must", hvis
man skal kunne have den nødven
dige pondus og dermed gennem
slagskraft til at markere den
altafgørende
professionalisme,

Finn Kjerulff Hansen
Cand.mag. i historie og dansk (1981)
Erhvervsvejleder ved AMN/AF i Roskilde
(1982-85)
Fuldmægtig på Handelshøjskolen i Kø
benhavn (fra 1985) med opgaver inden
for vejledning, information og gene
relle udviklingsopgaver.
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Fynske landeveje

c. I560-I645
Det

historikere

sjældent,

er

på Fyn.

forsker i samfærdsel i Danmark.

Men cand.mag.

Lars Aggeboe

fra

Odense Universitet har gjort det

Fyns

i sit speciale om landeveje på

Fyn

ca.

1560-1645.

Vi

bringer

og

rolle

geografiske

vejtyper på Fyn

Hovedvejslinierne

15-1600-tallet

på

havde

Fyn

en

i

mere

snoet og bugtende form i land

her et sammendrag

skabet

udrettede

nutidens

end

landevejslinier. Vejene forbandt
Samfærdselsstudier
modsætning

i

til

er,

i

England

og

øens større sognebyer og købstæ
der.

Ofte

købstæder,

var

havne

Tyskland et forsømt emne i dansk

og

historisk forskning. Da forstu

endepunkter,

dier

forbindelsesled til rigets 2 ho

et

bekræfter

anvendeligt

færgehavne

vejens

der

trafikale

fungerede

som

kildemateriale, er danske studi

vedlandsdele,

er i dette emne relevante. Ho

til sydlige og nordlige udland.

med

forbindelse

vedkilderne består af regerings

På den måde blev

papirer som Kancelliets Brevbø

nordeuropæisk samfærdsel en væ

ger 1551-1660, Tingbogsmateriale

sentlig overfartsø for landtra

Fyn,

indenfor

som Åsum Herreds Tingbog 1640-

fikken. Det gjaldt Postforbin

1648, Rejsedagbøger som konger

delsen fra Nordskandinavien over

nes, Visitatsbøger som Bisp Ja

Danmark til Tyskland og sydlige

cob Madsens fra 1590'erne. Desu

re udland og de europæiske rej

den materiale som Jordebøger og

selinier som købmands-, embeds

Kort, mm.

mands-

i

Samfærdselsstudier

dansk fortid er primært foreta
get

af

geografen

historikeren A.

S.

Bocher

Wittendorf,

og
men

og
gesandtskabsrejser
over land til Skandinavien.

Deh

interne

vejstruktur

på

deres undersøgelser omfatter in

Fyn domineredes tidligere af 3
hovedtyper af veje.
1. Hoved

gen specialanalyse af forholdene

landevejene.

2.

Sognevejene.
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Gård- og markveje. De mindre

3.

forbandt

sognelandeveje

øens

mange kirkelandsbyer og herre

stæder var der 2 landevejsruter,

således

Odense-Nyborg,

mellem

Odense-Assens, Odense-Kerteminde

gårde samt de større produk

og Nyborg-Svendborg samt Odense-

tionssteder som møllevirksomhed,

Middelfart. Der var nær forbin

øens

mellem

landevejsnet

teglværker og ladepladser. Vej

delse

standen var, som for hovedveje

og sogne- og landsbystrukturen.

mindst

ne,

2-sporede

til vognkørsel,

jordveje

med belægninger

af sten, grus, sand.

Den

sognelandevejene
forbindelse

oftest

til,

af,

som

havde

primært

gik

Fyns

at

mange

kirker oftest ligger tæt op til

landevejslinierne.

vejtype,

gårdnære

fremgår

Det

Madsen

Bisp

Jacob

summerer

(1538-1606)

Stiftets kirker til 314 ved års

skiftet 1600. Stiftet indbefat

mellem landsbygårdene og produk

tede dengang også Lolland-Fal

tionsenheder som marker, torper,

ster, Als og Femern.

overdrevene, skove og vandmøl

ler.
var

Udbredelsen
en

følge

af

af

veje

disse

Lokale sognerejselinier på Fyn

skiftningen,

hvor herregårde og produktions

Bispen foretog i forbindelse

med sit erhverv, stiftsvisitats1588 til

fra år

bygninger udskiftedes af lands

rejser på øen,

byerne

hans død.

Indenfor denne 18 års

periode

visiteredes

og

senere

fra

gårdene

landsbyerne. Det øgede afstanden
og mellem bonde

mellem brugene
og

Samtidigt

herremand.

dyrkningen

øgedes

og

marginaljord

af

mange skovrydninger og søaftap

Alle

stiftets

sognekirker flere gange. Rejser

ne

faldt

i

5

årlige

perioder,

højvinteren var hvileperiode og

visiteringsnormen 2-3

sogne pr.

disse

døgn, men 5 sogne ses flere gan

fordrede vejudbygninger

ved anlæggelse af mindre brugs

F.eks. den 3. juli 1589,
hvor han i visitatsbogen notere

veje. Vejformen var ens ved alle

de:

gårdenheder og vejstanden 1- el

løse kl. 8 morgen, Sandholt Lyn-

ninger
forhold

fandt

sted.

ler 2-sporede jordveje med be
lægninger.

Således

1700-tallets

2.

halvdel,

Håstrup kl. 6 morgen, Jord

delse kl. 10 formiddag, Øster-

bekræfter

sognekort, fra før udskiftningen
i

ge.

de

hessing kl. 4 middag og

Brahe-

trolleborg kl. 7 aften.
Bisp Madsen overleverede et

gamle sognebrugsveje som forlø

væsentligt bidrag til Fyns topo

bende i et ofte snoet liniefor

grafi

løb hen over landsbyernes jord
lodder .

(1600).

Mellem de større fynske køb

øens

omkring

århundredeskiftet

visiterede desuden
præstegårde,
skoler
og
Han

hospitaler

og

summerede

øens

19

Fra Nyborg forgrenede landevejene sig til øens vigtigste købstæder, især Odense,
øens metropol, tiltrak. Fra Odense udsprang landeveje til alle væsentlige kystkøbstæder. Især Fyns vestkyst havde flere muligheder for bæltoverfarter, til
Jylland. Dobbelte vejlinier ses ved vigtige samfærdsels- og handelslinier, som
mellem Odense og de 2 satellithavne Kerteminde og Nyborg, samt mellem Fyns 2
betydeligste færgeoverfartsteder, Nyborg - over Odense - til Assens. Et rigt
lokalt sognevejsnet er konstateret, jfr. Jacob Madsens sognerejser. Slutn.
1500- begn. 1600-tallet.
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af

vandløb, søer samt ca. 190 vand

gentagelse

møller. Transporten foregik med

Reces af 1547, var de første lo

hest og vogn.

ve,

juli 1599

Den 4.

den

københavnske

en

indførte

som

virkelig

noterede han, at han fra Særslev

kontrol med vedligeholdelsen. De

kørte med hr. Nils fra Søndersø,

dannede

da hans lamme hest og vogn stod

for

vejadministrationen

i Bogense.

frem

til

det

retslige

Enevælden.

grundlag
helt

Fornyelsen

var bestemmelser om bødestraf og

15-1600-tallets kritik af lande

lovbrud ved forsømmelse af ved

ligeholdelsen. Desuden bestemtes

vejene
var

vejproblemer

Datidens

ikke den mulige forbindelse mel
lem øens mange lokaliteter,

men

2

lov

af

af

vejinspektioner

årlige

mod 1 i

lensmændene,

II's

samtidige,

Andre

1521.

Chr.

som påtalte vejnettet, var kon

snarere vejnettes svage udret

ning og især vejenes materielle

gerne, ved rejser i riget og al

stand, vejbelægningen og vej

mindelige rejsende.

bredden.

Netop

genstand

for

var

vejstanden

kritik,

især

pga.

manglende vedligeholdelse og ud

bygning.

veje .med

"Onde

Lovgivningen

om

landevejs-

og

bybroerne

En central plads i reces-ka

dybe

indtager

Pudtze" gik igen i inspektions

pitlet

skrivelserne.

hver by skulle holde gode broer

dækkede

Det

over

brobyggeriet,

nedslidte og hullede belægnin

og veje. Kongens fogeder og em-

ger, som helt kunne være bort

bedsmænd skulle føre tilsyn med,

skyllede af vinterens nedbør el

at rigets broer var holdt i for

ler

oversvømmede

pga.

datidens

svarlig stand. Lensmændene skul

højere vandspejl.

Således kunne

le

hele

strækninger

i

dvs.

være

tvivlsomt

vintertiden

farbare.

Disse

tilsige

forhold medførte en mængde uheld

broerne.

De

bestemt

dag

om

vedligeholdelsen

af

heste

At

vejnettet.

herredsmænd,

Len, til hoveri på vejene og ved

på vejene og skærpede lovbestem

melser

menige

fæstebønderne hver i deres
skulle

og

og vogne

dette

i

tilsiges på

tid,

medbringe

samt redskaber.

tilfælde

både

blev

undladt af bønderne og misbrugt

Lovgivningen om veje og broer i

15-1600-tallet
Chr.

Ill's

Recesser,

af lensmændene, vidner retsmateriale om.

især

Koldingske Reces af 13. december
1558, kap. 58 "Om broer at gøre
og adelf arve je", som var nær en

Vogntrafikkens udbredelse i 151600-tallet

De dengang vandrigere fynske

21
vandløb, som landevejene passe

længdebjælker

rede, krævede solide landevejs

var

broer pga. den tunge vognkørsel.

tværs. Et rækværk med skråstive

Et trafikomslag i det 16. århun

re

frem

vogntrafikken

udbredte

drede

for

trafik.

ridende

den

Større befolkningsgrupper kunne
transporteres

vogntyper

og

som

støtte

kunne

lagt,

var

egeplanker

igen

herpå

lagt

broens

på

øverste

Bykortet Braunius Odense

sider.

fra år 1593 viser bulbroer over

således

Odenseåen,

bulbroer over,

2

dobbelte

før åudretningen

bøndervogne, kuskevogne og luk

og de 2 åøer. Solide landevejs

kede

broer var opført ved Hylderslev/

suppleredes

rustvogne

med

nyudviklede sydeuropæiske vogn
som

typer

franske

de

kareter,

Smerupe/Pugemølleå,

Odenseåen,

2 broer ved

Skinderup/Hårbyåen,

Ved

Odense

karosser og fruervogne. Vognaf

Tvevad/Vindingeåen.

fjedringen udvikledes og lettede

bys indføringsveje fra Kertemin

vognrejsernes

strabadser.

Dette

krævede en mere generel forbed

de

og

ring, især ved udbygning af ri

rede

gets landevejslinier og bronet.

Det

De

omfattende

kgl.

som de

flere

end

vogntransporter

fadebursregler med

100

vogne,

de

transporter

og

Åsumbroen

lå

Slotsbroen

på

var

og

Møllebroen.

strategiske

punkter

langs landevejene samt ved og i

byområder disse broer opførtes.
Talrige var også øens skibs- og

eller

færgebroer,

fordrede

nedskruede,

bygningsmaterialekørsler

militære

tunge

Nyborg

Killerupbroen . I Nyborg domine

som helt kunne være

ituslåede

eller

bortdrevne af vinterens isdan

solide brotyper.

nelser .
Landevejsbroerne og brotyper på
Fyn
De

dominerende

brotyper

på

Broarbejderne og vedligeholdel
sen af den fynske bropark

En statistik over 18 fynske

Fyn var dengang bulbroskonstruk

stenbroskonstruktioner

tionen,

som den fra middelalderen kendte

Den

mest

udbredte

blev bulbroskonstruktionen - en
lettere

træbrostype,

hurtig

at

opføre og med stor ressource

mængde til rådighed

da den næ

sten kunne opføres overalt. Bul
broen bestod af nedbankede stol
per med tværlagte hamre,

som ved 34

perioden

1560-1645

skrivelser

meldes

i

til

istandsættelse eller nyopførel

hvælvede stenbro samt fjællebrostyper.

broer,

hvorpå

viser, at især 2 perioder
rummer påbud om disse arbejder.
se,

Det var 30-års perioden 1470-

1600 og 10-års perioden 1635-

1645,

mens perioderne 1550-1570

og 1600-1635 næsten ingen påbud
havde.

Arbejdsprocessen ved broar-
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bejderne var socialt og fagligt

broarbejderne. Äsumbroen havde i

fordelt. Lavest rangerede fæste

årene 1641-1646 ialt 17 nordøst-

bønderne,

fynske

de

tildeltes

især

de

grovere anlæggelsesarbejder så

som

udfyldning

gravning,

og

sogne

Killerupbroen

og

ialt 8 midtfynske sogne, hvorfra
parthavende bønder med vedlige

rensning. Tyngende var de mange

holdelsespligt deltog. Men disse

hoverikørsler, som ægtkørsler af

bedre organiserede broer er næp

sten, grus, jord samt tømmer. De

pe repræsentative for den fynske

håndværksmæssige arbejder udfør

bropark i perioden. Selvom rege

tes

som

af

mestre

tømrere,

og

håndværkere,

stenbrolæggere

og

ringen

søgte

ensartede

regler

for rigets bro- og vej admini

smede hentet fra byer i herre

stration, viser de fynske broer

det. Hoveribønderne rekruttere

store forskelle i forleninger og

des fra nærliggende sogne eller

finansieringen. Begrebet "Bro
korn", en afløsningsform oftest
i pengmidler, udbredtes på Fyn.

fra hele herredet, alt efter ar
således ses,

bejdets omfang,

at

de fjernest-boende fæstere kunne

Den

pengeafløse vej- og broarbejder.

afgift ved bropassage til finan

Hovedprincippet var, at de ade

siering af nye broer og vedlige

lige

eller

nærhed

kgl.

fæstere,

arbejderne,

af

efter

udførte

finansielle

holdelse
skulle

af

rolle

broparken.

Kerteminde

var

som

F.eks.

Vindebro

år

samme. Ved marginalområder mel

1569 opføres ved en skibsafgift

lem by - land, som oplandet, ses

på 4-8 skill, for passage til og

byborgere

inddraget

i

vej-

og

fra Bæltet.

Figur 1:
Brotype

år

afgifts
bevillingpålagt

social gruppe

bro-relation

Hyllerslev
landevejsbro

1560

1. skp. byg

Salling Hrd.
kgl. bønder

istandsættelse

Smerupe
landevejsbro

1559

1. skp.
byg/rug

Baag Hrd.
hver mand

vedligeholdelse

Kerteminde
vindebro

1569

4-8 sk.
pr. båd

bropasserende

nyopførelse
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de

For

bedre

organiserede

dent brød og en sild om dagen"

skibs- og færgebroer, som Mid

ved høsthoveri. Over lensmænde-

delfart skibsbro år 1553 og Kol

nes

ding skibsbro år 1562,

selvbestaltede, klagede bønder

var

der

udvidede

beføjelser,

ofte

fastsat lovbestemte takster for

ne,

gods og personer,

vognhoveri, bl.a. holdsvogns

Brokornsafgiften

broerne.

især

pålagt

der passerede

borgere

og

var

som

intensiverede

det

for

pligten, fandtes urimelig.

bønder

samt handelsfolk og menige rej

Udlændinges rejser over Fyn mel

sende, mens de adelige ved pri-

lem 1580-1680

viligering

i

og

1553

var

1562

fritaget.

Typiske udlændinge, som rej
ste

De gentagne påbud om broi

standsættelser

over

militære

Fyn,

var missionærer,

folk,

embedsmænd

og

Spodsbjerg

handelsfolk samt musikere. Af 30

færgebro og Asum landevejsbroen

udlændinge med ialt 77 ophold på

i henholdsvis 1573-90 og 1640-48

Fyn, ifølge rejsebogskilder, var

- hver med 5 påbud - vidner om

de 21 i Odense, de 23 i Nyborg,

svigtende

som

lokaladministration.

Således skærpedes lovbestemmel
serne

med

bøde

og

fængsling,

14

i Assens og 9

i Middelfart.

Hovedruten sydfra forløb gennem

Holsten og Sønderjylland til det

hvis de kgl. befalinger ikke ud

foretrukne

førtes. I datidens rettertings-

Årøsund-Assens eller Snoghøj-

sager

ser man

også,

at

bønder

fik medhold i arbejdssager,

år

1578

i

en

hoverisag

som

mellem

overfartssted

ved

Middelfart, videre til Odense og

Nyborg

med skibs-

og

færgehavn

til Korsør.

Odense lensmanden Jørgen Marsvin
og lenets fæstebønder. Marsvin
irettesattes fra officiel side,
da

han

havde

udlånt

fæsternes

vogne til uvedkommende og be

spist lenets fæstere med "et li-

Færgeoverfartssteder til og fra

Fyn 1560-1645
Mellem

Jylland-Fyn-Sjælland

var der ialt 7 færgeruter i pe
rioden .

Figur 2 :

Primære færgelinier:

Nyborg - Korsør
Assens - Arøsund, bifærge til Haderslev.
Middelfart - Snoghøj, bifærge til Kolding.
Spodsbjerg - Taars, ildbygget 1620-erne.

Sekundære færgelinier:Dønnekrogen - Als, udbygget 1620-erne.
Bogense - Klarkring, periodisk. 1620-30-erne.
Strig - Frederiksodde, oprettet 1650-erne.
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De 4 færgelinier var primære
de 3 af sekundær karakter.
Både Middelfart og Assens færge
byer havde bifærger, især post
og

ruter til henholdsvis Kolding og

ne ikke overføres pga. færge
størrelsen. Det blev i stedet
den nærliggende Middelfart-Snoghøj og den senere, oprettet i
begyndelsen af 1650-erne, Strib-

Haderslev. Spodsbjerg-Taars-li-

Frederiksodde-færgelinie,

nien udbyggedes 1620-erne midt,

blev det nordøstfynske trafikale

med kro og herberg for rejsende.

knudepunkt.

som

Tidligere var en hesteudskib
ningshavn, på kgl. foranledning,

Herberg-

etableret ved færgelejet.

ca. 1550-1650

fra

havde

Svendborg

Ruten

færgeoverfartssteder

forud,

og

Svendborg-Vindebye

nemlig

Fyn

var

krovæsenet
og

Kroerne

mindre

2

og

Fyn

på

på

herbergerne

fåtallige

i

perioden,

men de udbyggedes, både de kgl.

Vemmenæs-Rudkøbing. De 2 sekun

og almindelige herbergs ved ny

dære

oprettelser,

var

ruter

enten periodisk

Dønnekrogen/Als-færgeruten
1620-erne

med

i

og

færgestation

toldhus. Ruten over Dønnekrogen,
en tidligere smuglerhavn mellem

alsinger, blev hur

fynboer og

tigruten mellem SønderjyllandSydfyn-Sydsjælland.

På

i

1690-erne

færgerute

mellem

en

periodisk

Bogense

og

Klarkring ved Vejlefjordens mun
ding.

Chr.

den IV.

havde

ifølge

rejsedagbog den

1619,

rejst

fra

med

at

ne. De kgl.

herbergs placeredes

ved hovedlandevejenes

trafikale

knudepunkter, som de større køb

stæder

eller

færgebyerne,

hvor

der dengang ofte var dages ven

tetid. I byer som Odense, Kor

Nordfyn

fungerede i 1620-30-erne og se

nere

samtidig

kroerne tilknyttedes landeveje

eller udbyggedes som Homeland/

selv,

3.

nov.

Bogense

til

sør,

Nyborg

og

de

var

Assens

kgl. herbergsholdere embedsbor

gere af højere social rang,

som

borgmestre, byfogeder og bytoldere.

De

almindelige

herbergs

for vejfarende lå ved trafikale

nøglesteder,

og

holderne

var

mellemsocialt lag som byborgere,

Klattering. Ar 1634 havde Frede

mølleforpagtere eller øforpag-

rik Redtz opsat et færgehus til

tere.

herbergering

af

rejsende

Klarkring og en vogn til
en

Fjerdringsvej

fra

På Sprogø var en kro med

ved

herberg opført år 1571 ved kgl.

byen,

befaling af Frederik den II. til

stranden

Lensmanden på Nyborg

Slot.

Øen

blev holdt. Færgelinien nedlag-

udgjorde

des, da den, som i slutningen af

ved Nyborg fjord-mundingen nød

1600-tallet, holdtes uforsvar

havne for bæltoverfarten.

ligt, f.eks. kunne heste og vog

sammen

med

Slipshavn
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Figur 3 :
Oversigten viser de primære herbergsoprettelser pâ Fyn ca. 1560-1645

År

By/sted

Herberg kategori

Herberg placering

1551
1562
1571
1575
1574
1575

Assens
Middelfart
Sprogø
Odense
Antvorskov
Korsør

kongeligt
almindeligt
almindeligt
almindeligt
kongeligt
almindeligt

borgmester Poul Bangs bygård
hos byborgere
hos øforpagteren
hos byborgere
Antvorskov kloster
hos byborgere

1626
1628
1628
1629
1631
1636
1643

Spodsbjerg
Nyborg
Nyborg
Rugård
Assens
Assens
Assens

åben kro
kongeligt
almindeligt
kongelig/almindelig
kongeligt
kongeligt
åbent /frit

færgeholderen
borgmester Peder Nielsens hus
nyt byhus
Rugård Mølle
hos byfogeden
hos bytolderen
hos Jens Pedersen

2 perioder må anses for vigtige for herberg-oprettelserne på Fyn.
Den første løber op til ca. år 1600, men især årene 1560- og 70-erne.
2. periode ca. 1600-1645, især årene omkring 1630-erne.

om

Oplysende

oprettelserne

er de i Korsør opførte alminde
lige herbergs i året 1575. I be
falingen

til

bystyret

hed

det,

da der kun holdes 3-4 gode her

i byen og da rejsende, når

berg

vinden var ugunstig,

ofte måtte

Kvægruter over Fyn
Landtransporten for de øko
nomisk

Fyn

vigtige

kvægruter

forløb primært

Toldsted,

over

over Assens

som en årrække midt i

1600-tallet lå på 4500 øksne år
ligt, med et videre forløb over

opholdes 8-14 dage i byen, hid

Verninge Kro med rasteplads. Ru

til ikke kunne få plads mod be

ten

taling,
10-12

befaledes

over

Odense

til Nyborgfærgebro. Men også den

borgere

at

kortere Middelfart-Snoghøj over

af de rigeste

hver mand.

videre

at

holde gode almindelige herbergs
for

forløb

det byen,

Borgerne

skulle

bygge gode skorstenskamre og væ

fart anvendtes. Som i året 1624,

da et mindre parti

kvæg

førtes

fra Kolding til København via en

relser i deres gårde samt, som i

rute over slottene Hindsgavl-Ru-

købstæderne, udhænge tegn på dø

gård-Odensegård-Nyborg. Lensmæn-

rene .

dene

skulle

da

have

kvæget

i
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varetægt ved slottene om natten

det

og bespise kvægdriverne og be

samt 1630-erne.

fodre

kvæget

samt

frie

skaffe

færger over bælterne.
Kortkilder over Fyn
Hovedmanglen ved kortkilder

nier.

Kun bykort

som

det

sene

oplyser om byvej nettet.' Mercator

fynskort 1595 har mere

100

indtegnede,

lokaliteter

fynske

end

men kortet er geografisk ukor

rekt.

1580-erne

1590-erne

og

1579 oprettes en ladeplads
på Øen Vigelsøe i Fjorden og en
godspramfart ind til Odense eta

bleredes .
1581 anlægges en vestlig ud

ne er de manglende landevejsli

Atlas Danicus af Resen år 1677,

var

faldsvej

fra

Odensegård,

tværs

over byheden, vest for byen, til

landsbyen Bulbro. Således en ud

bygning af landevejsforbindelsen

fra Odense over Vissenbjerg til
Middelfart.

1585 anlæggelse af en sydlig

Hindsholmhalvøen mangler,

og kortet er nær en kopi af Mar

Adeltorvevej

til

den

cus Jordans kort 1585, et typisk

markedsplads

ved

Kongens

træk ved datidens karteografer.

Pålæggelse

Johannes Mejers kort fra 1600-

byen samt fjællebro over Byåen.

tallets midte er geografisk nøj

agtigere, men har færre lokali
teter

på

og

fynskortet

ingen

landevejslinier.
Et

eksempel

1596

nyanlagte

stenbro

af

iværksættes

istandsættelse

af

Torv.

til

ind

større

en

bybroerne

og

banebelægningen på vejene i hele
Odense Len.

på

en

1630-erne

sognebys

en

projekteredes

rute over Fyn er den af svenske

ny vej fra Odense gennem Lade

ren Johan Skytte rejste rute år

gårdsskoven og ud til Skibhuse

1617,

ifølge

hans

rejsedagbog,

ne,

hvor

en

ladehavn

anlagdes.

over Nyborg-Aunslev-Ullerslev-

Desuden iværksattes en forbed

Marslev-Äsum-Odense-Bellinge-Ver-

ring af Lenets vejnet.
1639 fandt en mindre udvi

ningen-Langsted-Søby-Assens , men

kilden er ekceptionelt oplysende
om

landevejsruten.

De

svageste

kilder om landevejene er således
datidens

de

kortkilder

hidtil

kendte

delse af Skibhushavnen sted.

sammen

med

arkæologiske

Kongen havde allerede i 1558

påtalt

de

dårlige

veje

og

den

manglende vedligeholdelse gene
relt i riget, da 18 lensmænd fik
besked om, at Recessens bestem

vidnesbyrd.

melser

om

broer

og

veje

ikke

Vej- og.bropolitik i Odenseområ-

overholdtes. Da kongen selv ved

det ca. 1580-1640

rejser rundt i riget ville in

3 perioder dominerer vej- og

bropolitikken

i

Odenseområdet,

spicere vejene og broerne, skul
le

lensmændene,

hver

i

deres
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len, sørge for, de var istand
sat,
dvs. alle Adelveje,
førte fra den ene købstad

som
til

den anden. Alle hulveje skulle
opfyldes, sten nedgraves eller

fjernes, og hvor ryttere færdes

med

udfyldes

sand

forsømmelse

og

grenris.

alle broer

uden

istandsættes.

De

skulle

Desuden

kgl. Festivitas i Odense i for

året

1580,

af

hyldningen

som

Chr. III., samt den efterfølgen

de lenshyldning, hvor der skulle

staldrum til min.

skaffes
heste

til

i

byen

store

netop

og

personmængder,

de

kgl.

2000

indkvartering
havde

inspektioner

i

1570-erne som forudsætning. Al

lerede i 1574 havde kongen, ef
ter selvsyn, krævet den "uor

dentlige

handel med svin",

som

løb frit i gaderne i byen, stop
pet,

samt møghobe

kørt udenfor

byen. Desuden al stenbro i byen
istandsat.
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