
Fra Christian den V's Matrikel. 
Af Henrik Larsen. 

1 Aarene 1681 til 83, paa Fyen 1681 og 82, fandt der en stor 
Landmaaling Sted her i Landet, idet der skulde laves en ny 

Matrikel i Stedet for den gamle fra 1664, der ikke var bruge
lig, fordi den var ikke saa lidt uretfærdig. Dens Hartkorn 
rettede sig efter Landgilden, der var en privat Afgift, og de 
Gaarde, der af en eller .anden G:nmd var sat for en høj LaJnd
gilde, blev derfor 1664 ogsaa sat højt i Hartkorn, selv om 
deres Jordtilliggende ikke var større end andre Gaardes med 
mindre Hartkorn. 

Det første Aar kom der kun en lille Styrke herover, og! 
de fik kun opmaalt nogle faa Sogne i Nærheden af Odense: 
Dalum, Bellinge, Sanderum og nogle faa andre, men i Aaret 
1682 tog man med stor Kraft fat igen og fik det foreløbige Ar
bejde med Opmaalingen og Takseringen af Jorden fuldført. 
Der skulde dog gaa seks Aar, før man fik Hlartkornet be
stemt og hele Matriklen færdig. 

Alle eller i alt Fald de væsentligste Materialier fra denne 
Mah-i.kulering er opbevaret og findes i Malrikulsarkivet i Kø
benhavn og er en ypperlig Kilde til Landets Tilstand i de Aar, 
og endnu mere ved Hjælp af dem er man ogsa;a i Stand . til 
indirekte at erfare noget om Tiden før 1682. 

Al Landets Jord, der var under Plov, blev da maalt, idet 
man maalte Længden og Bredden i hver Ende af alle Agrene 
og indførte disse Maal i Protokoller, der senere sammenhæf
tedes for hvert Sogn og kaldes Markbøger. Her findes ogsaa 
anført deres Godhed eller maaske . rettere den Kultur, hvori 
Jorden var, og den Maade, hvorpaa den blev brugt. Her fin
des som Regel ligeledes Takseringen af Engene samt de Kær, 
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Moser og udYrkede Arealer, hV'Or der kunde avles Hø. De 
blev ansat til saa og saa mange Læ~> eller Knipper, h vor af 
der regnedes 32 til et Læs godt Hø· eller M1osefoder. Det før
ste Aar 1681 blev Engene ogsaa maalte, og man finder da til
lige deres Areal anført i K vadratalen. Man finder lillige Op
lysninger om Haver, Skove, Møller og Fiskeri o. s. v., om 
alt hvad der muligvis kunde bruges til at svare Skat af; thi 
det var ikke af statistiske Grunde, hele denne Opmaaling 
blev foretaget. Da Landets hele Hm-tkorn forøvrigt blev ikke 
saa lidt nedsat, og S4atterne altsaa mindre, saa har den n1y

1
e 

Matrikel formodentlig i Reglen cL~g været velkommen. Om
kostningerne ved den blev paalignet Landets Hartkorn som 
en særlig Skat engang for alle. 

Skovene blev takserede efter det Antal Svin, der i et godt 
Oldenaar kunde fedes paa dem, og ·dette blev indført i sær
li.ge Protokoller, der undertiden, men ikke paa Fyen, inde
holder Taksationen over Engene. I Modelbøgerne finder man 
hver Gaards Agerland sammenlagt, fordelt i 4 Sorter, af hvilke 
der ved Trevangsbrug regnedes henholdsvis 3, 41/2, 6 og 9 Tdr. 
Land til en Td. Hartkorn og ligeledes den samlede Hiøavl for 
hver Gaard. Alt dette finder man saa omregnet til Hartkorn. 
Dog blev Skovenes Hartkorn holdt ude fra den øvrige Gaards 
og opført for sig selv. Det Hartkorn, som først blev indført i 
Modelbogen, blev senere ofte forandret ved en Decision, hvor
ved det vistnok i Reglen blev mindre, men dog undertiden 
ogsaa forhøjet, selv om det var sjældent, at Forhøjelsen var 
saa stor som :llor Holmegaard, nu under Kjørup, der fik sit 
Hartkorn sat op fra 10 til 15 Tdr. Denne Forhøjelse frem
kom ved, at Gaardens Jord, der oprindelig var ansat til de 
to laveste Sorter, tredje .og fjerde, ifølge Decisionen skulde 
beregnes henholdsvis som første og tredie Sort. Dt>'. i Model
bogen opførte Hartkorn, hverken det oprindelige eller det, 
der fremkom ved Decisionen, passer dog ikke med Hartkor
net i selve M.attiklerne, thi Regeringen forhøjede, maaske af 
Forskrækkelse over Nedgangen i Hartkornet, dette for Fyens 
og Jyllands, men ikke for Sjællands Vedkommende. Forhøjel
sen sy,nes paa Fyen at være en Tolvtedel, men mærkelig nok 
findes der hist og her Bønder- og Herregaarde, hvis Hartkorn 
ikke er blevet forhøjet. Saaledes er Hartkornet for Fravde
gaard, Christiansdal og Brahesholm Hovedgaarde det samme 
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i Modelbogen og Matriklen, ligeledes blev .i Byen Seden i Aasum 
Hd. af 16 Gaarde Hartkornet kun fo·rhøjet fior .de 3, og i Røj
rup i samme H d. er Hartkornet for flere af Gaardene heller 
ikke forhøjet. Aarsagen hertil er ikke godt at vide, i Concep
terne til Matrikelsprotokollerne, hvori Forhøjelsen er fore
taget, synes der ikke gjort nogen Undtagelse med disse Gaarde 
og Byer. 

Der blev ikke ved Landmaalingen optaget Kort over Lands
byen og dens Jorder, man faar derfor ikke noget at vide om 
Beliggenheden af Landsbyens Gaarde, og hvor de forskellige 
Agre har ligget, uden hvad der kan erfares af de korte De
skrivelser, som ofte findes i Markbøgerne for Fy,en. 

Derimod erfarer man, at der til Gaardene som oftest hørte 
noget Kaaljord og tit en Have med nog;le faa Frugttræer; des
uden fandtes som Regel en Humlehave med nogle Humle
stænger i, undertiden mangler dog disse, f. Eks. havde Gaar
dene i Rolfsted ingen, enkelte Steder nævnes Hampejord. 

Ved Gaardene laa deres Tofter, undertiden opføres de sam
men med de andre Agre, men ofte opføres de for sig selv i 
Markbogen og har i saa Fald vist ofte været indhegnede. Dette 
var i alt Fald ifølge Udskiftningskortene Tilfælde mange Ste
der, maaske · mere i Skovegnene end paa den nordfy,etnske 
Slette. De stod ikke altid i Forhold til Gaardenes Størrelse. 
I Hjallese, hvor 19 af Gaardene var af samme Størrelse, hvor
for kun den enes Agerjord blev opmaalt, blev dog Tofterne 
til hver Garu·d maalt, da de var forskellig i Størrelse. I Otte
rup havde Gd. Nr. 1, der var paa 91/2 Tdr. Hartkorn, en Tloft 
paa henved 11 Tdr. Land, medens Toften til Gd. Nr. 4, der 
var omtrent af samme Størrelse, ikke engang var paa 1 Td. 
Land og Tloften til Nr. 5 af lignende Størrelse. MuliW}s ka111 
dog denne Forskel have været udlignet paa anden Maade. 
Undertiden synes nogle af Gaardene at have i'ngen eller me
get smaa Tofter, f. Eks. i Grindløse. 

Agerjorden var delt i mindre Dele, Marker, om hvis An
tal samt Brug og Hvile der senere skal tales, men hertil k10m 
mange Steder især i Skovegnene Ly,k.ker og Ko- og Hesteha
ver, hvori der var Pløjeland. Disse Marker og Lykker var 
igen delt i A,gerskifter, meget ofte kaldet med det særlige 
fyenske Navn Dild. Agerskifterne var saa igen delt i lange, 
smalle Strimler, der kaldtes Agre. For kortere Stykker havde 
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man paa Fyen Benævnelsen Rutter, Einkelttal Rut eller un
dertiØen Rutte. En Ager, der laa i Siden af Agerskiitet, saa at 
de øvrige Agre stødte med Enden paa den, kaldtes en Aavende 
eller Aavending. 

Det var ikke saa faa Agre, der k'unde findes paa en Byr; 
Mark. I Skamby, var der 3 Marker med henholdsvis 14, 14 og 
17 Agerskifter og 450, 380 og 501 eller ialt 1331 Agre, heri ind
befattet Tofterne. I Grindløse var der ligeledes 3 Marker med 
henholdsvis 25, 17 og 28 Agerskifter og 680, 838 og 697 Agre 
eller ialt 2215, Tofterne ligeledes indbefattede. I Hjallese havde 
den forhen omtalte Gaard i 3 Marker henholdsvis 20, 25 og 
30 Agre, desuden haV'de den en Toft paa 8 A_gre. 

I Skamby. var der 15 Gaarde og i Grindløse 22 Gaarde. 
I Skamby bliver det altsaa henved 90 Agre gennemsnitlig til 
hver Gaard, i Grindløse endnu flere, c. 100. Undertiden laa 
dog flere af de Agrt'e, der tilhørte en Gaard, samlet, men til 
Gengæld kunde en Ager tindertiden være delt mellem to Gaar
de. Det var f. Eks. ofte Tilfældet i Grindlø5e. 

Agerskifternes Størrelse var højst ulige; i Grindløse havde 
det største 133 Agre, de fleste var dog langt mindre. Gennem~ 
snittet bliver her c. 31 Agre pr. Agerskifte. Agrene var meget 
ofte af ulige Længde iiJ de enkelte Skifter; nogle kunde være 
dobbelt saa lange som andre, de fleste synes at være nogle 
Hundrede Alen lange, men ofte forekommer endnu længere 
Agre, og enkelte Steder kan man finde Agre, der var 1000 
Alen lange eller endnu længere. Bredden rettede sig lidt efter 
Gaardens Størrelse, og ikke sjældent blev to- eller flere sarn
menliggende Agre, der tilhørte samme Gaard, maalt under et 
Nogle Agre var kun 5-6 Alen brede, den almindeligste Bred
de synes dog at være mellem 10 og 20 Alen. 

En Gaards Jord laa. altsaa da ikke samlet paa et Sted, men 
omtrent spredt paa lige saa malljge Steder, som den havde 
Agre, foruden at Engbunden og andet, f. Eks. dens Skovmaal 
og Tjøn1emaal, ligeledes laa adspredt paa mange Steder. 

Agrene var sjældent tildelt Gaardene paa en saadan Maa
de, al de i Agerskifterne fulgte efter hinanden i samme Ræk
kefølge, saa hver Mand stedse havde de samme Naboer i 
Marken. Som oftest er der i alt Fald tilsyneladende ingen Me
ning i den Maade, paa hvilken de er fordelte. Mange Steder 
havde en Gaard Agre i hvert Agerskifle, naar det ikke var 
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altfor lille, men herfra er mange Undtagelser. I Uggerslev, 
hvor der var 4 Marker, havde flere af Gaardene, deriblandt 
Hovedgaarden, kun Jord i de tre. I Skamby; var de to Mar
ker og muligvis ogsaa den tredie delt i to Dele, i den ene 
Del havde nogle Gaarde Agre, i den anden Del Resten. I Lunde 
havde Øster Lunde 3 Marker, men Vester Lunde havde for
uden disse 3 Marker endnu 2 andre. Desuden havde mange 
Steder alle eller nogle Gaarde Lykker, der alene tilhørte dem. 

De større Enge var delt ligesom Agrene og benævnes da i 
Markbogen Maalenge; men desuden fandtes der paa Agrene 
mange Steder, der ikke blev pløjede, og derfor blev takseret 
som Høbund, særlig gjaldt det ofte Agerenderne, P.er i Mark
bøgerne da benævnes Forslettel'. 

Ofte var der paa Agrene Kær eller andre vandfyldte Strrek
ninger, der ogsaa takseredes som Enge. For disse finder man 
brugt Benævnelserne Batte og Slenk, der vistnok er særlig 
fyenske. I Markbøgerne for 1681 finder man som nævnt og
saa anført Arealet af Engene, og det kan heraf s.es, hivtor me., 
get man høstede i Forhold til Arealet. Af Dalum Klosters 
Marker havde Tingløchen Engbund, hvis Areal udgjorde 
89,6291/2 O Alen, herpaa kunde efter Taksationen avles 8 Læs 
godt Hø og 4 Læs Mosefoder. I Ellekiers- eller Kløromsmar
ken udgjorde Engjorden 112,082 O Alen, herpaa kunde høstes 
5 Læs godt Hø, det tilføjes dog, at der paa den kun voksede 
lidet Græs. I Aamarken var der god Engjord, der udgjorde 
55,2401/2 O Alen, herpaa kunde avles 8 Læs godt Hø, det vil 
sige 2 Læs pr. Td. Land. Ofte omtales, at Engene var bevok
sede med Ellebuske. Foruden Agerjorden og Engene fandtes 
der ofte Skove, Overdrev og anden Græsning. Skovene tak
sei~edes saaledes, at Skov til 24 Svins Olden regnedes for 1 
Td. Hartkorn. Angaaende Skovenes Størrelse skal anføres, al 
Vissenbjerg Sogns Skove takseredes til ialt 5671/2 Svins Ol
den. Til Sammenligning kan tjene, at de i 1629 takseredes til 
600 Svins Olden. Sanderumgaards Skove, der 1582 takseredes 
til 1000 Svins Olden, blev derimod 1682 kun satte for 14 Svins 
Olden. Skovene var vist i Reglen udskiftede blandt Gaarde
ne; men ikke altid havde alle Gaardene Del i Skoven. I Bar
løse var der saaledes en Skov, der var delt mellem 12 Gaarde, 
Byen havde ialt 19, og Gaardene havde fra 1 til 13 Maal i' 
Skoven; Græsningen i den var fordelt mellem de samme 
Gaarde. 
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Ofte fandtes der paa Miarken Torne, og det var ikke altid 
Tilfældet, at de tilhørte den Mand, der ejede Ageren, og som 
derfor heller ikke maatte rydde dem; det var f. Eks. Tilfæl
det i Voldtofte. Gærdsel til Hegnene man,glede ikke saa sjæl
dent, særlig paa den nordfyenske Slette, men ogsaa andre 
Steder. Undertiden var der Forskel paa de enkelte Gaarde i 
den Henseende. I Vævlin,ge Klaks, Mark var der en Del Smaa
gærdsel, der tilhørte 8 af Byens Beboere, der Hgeledes havde 
Græsningen her. I Barløse var der Ugeledes Forskel paa Gaar
dene med Hensyn til deres .Gærdsel. 

Ofte har Skoven tilhørt en Lodsejer, og Jorden en andens 
Bønder, saaledes var det 1759 Tilfældet med Bro Skov. Sko
ven eller en Del af den tilhørte Grevskabet Gyldensten, men 
Kjærgaards Bønder havde Jord i Skoven, og <tisse paastod, at 
naar Skoven eller et Træ blev afhugget, skulde Grunden til
høre dem.*) 

Store fælles Overdrev som paa Sjælland fandtes ikke paa 
Fyen, dog · nævnes i M:arkbogen for Ørsted Sog;n en stor Hede 
mellem Kringerup Hovedgaard (senere Frederikslund, men 
nu igen Krengerup) og Tommerup·, hVJor Gaarden skulde være 
berettiget til 150 Høveders Græsning. Andre mindre Heder 
nævnes; ved Ga.mby; i H aarslev Sogn var der en Lynghed e, 
der var ansat til 6 St. Kvægs ,Græsning aarlig, og en Hede 
til Haarslev og Farsbølle takseredes til 2 Høveders Græsnin,g 
aarlig. Ellers var der for det meste kun Gr:æsning , til By,e~e 

i deres indhegnede Haver og Lykker samt paa. de Mark:er, 
der hvilede. 

Foruden de nævnte udy;rkede Heder havde en Mængde 
Byer en Hedemark, men det var en Mark som andre Mar
ker; muligvis minder dog Navnet om, at den: eller en Del 
af den tidligere har været uopdy;rket. Paa den nordfyenske 
Slette var Navnet meget hy,ppigt. Uggerslev havde en Hede
mark, Højrup og I-l'jørslev ligeledes hver s,in, Ringe havde et 
Agerskifte I-lede Agre og et kaldet Sønder Hede liggende op 
til Højrup Miark. Længere Sy,d paa havde Lumby, St~ge og 
Anderup hver sin Hedemark Et andet M:inde om sildig Op
dy;rkning er maaske Nymarkerne, skønt di.sse kan være op
staael ved Deling af en anden M.ark. Disse Navne i F01·bin-

*) Indberetning om Overdrev 1759 fra Grevskabet Gyldensten. 
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delse med de ikke faa · M'arknavne, hvori Ordet Bjørn ind
gaar, synes at vise, at der paa Fyen i ~ældre Tid maa have 
været ikke saa lidt uopdyrk'et Land og- rimeligvis langt mere 
Skov end senere, i alt Fald i visse Egne af Øen. 

Det var tilsammen ikke smaa Arealer, der henlaa som 
Eng, Mose eller paa anden Maade som uopdyrket. I Grind
løse, som har ia,lt c. 1080 Tdr. Lan;d, var kun c. 515 Tdr. 
Land Pløjeland, af Resten henlaa en Del som Ein,g og til Hø
avl, der ·kunde ialt til By,en avles over 144 Læs godt Hø~ 
desuden var der et lille Overdrev, hvorpaa kunde græsse 12 
K væghøveder. By;ens Hartkorn var efter den gamle Matrikel 
113 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk., efter den nuværende er det c. 117 
Tdr. !..Skamby udgjorde Agerjorden c. 415 Tdr. Land, der 
kunde avles 16 Læs godt Hø og godt 2 Læs Mpsefoder, der 
var ingen Overdrev. Byens Areal er nu c. 719 Tdr. ~·and, dens. 
Hartkorn var tidrigere 90 Tdr. 3 Fdk. 1 Alb., nu c. 92 Tdr. 
Begge Byer har altsaa faaet deres Hartkorn lidt forhøjet ved 
den nuværende Matrikel. 

Det kunde være galt nok med, at en Gaard havde sin 
J ord liggende spredt over hele By,marken., men værre var 
det dog, naar flere Byer havde fælles MJarker, eller naar en 
Gaard ogsaa havde J ord i en anden B~s M:a_rk. Det sidste var 
ikke ualmindeligt, i Grindløse Mark havde saaledes flere Gaar
de i Egense Agre, ligeledes havde i Roerslev nogle Gaarde i 
Nørre Næraa o_g· Gjøngstrup en Del Agre. Særlig var det al
mindeligt, at Præste- og Annexgaarde samt vel ogsaa nogle 
Kirkegaarde havde Jord j; flere Byers Mprker; det kommer 
rimeligvis af, at der ofte er skænket J10rd til P!ræsten og 
Kirken i andre Byers Marker. 

Af Byer, der havde fælles Marker, kan i Bjerge Hd. næ.v
nes Mesinge og Midskov. I Aasum Hd. havde Rolfsted og 
Kappedrop fælles Marker, og: det samme var Tilfældet med 
Birkuro og Tving. I Odense Hd. var der M!arkfællesskab imel
lem Paarup, Snestrup og Tarup.. I Lunde Hd. var der Mark
fællesskab mellem Skeby, (3 Gaarde), Ressum (5 Gaarde) og 
Eskelund (4 Gaarde), de.!l sidste By regtnes dog nu kun for en; 
Del af Ressum; desuden havde ogsaa nogle Gaarde i Ølund 
o.g Gjerskov Jord i disse Byers Marker, ligesom disse ogsaa 
havde Agre i nogle af Nabobyernes Marker. Præstegaarden i 
Skeby, havde dels sin Jord i e.t af de fælles M,arker, hvor 
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den havde c. 11 Tdr. Land2 dels c. 22 T;-dr. Land i Tofter og) 

Lykker for sig selv og endelig c. 8 Tdr. Land i Ørridslev 
Bys Marker. Af de Øer, som laa i Odense Fjord ud for Sogr 
net, tilhørte Lindø og Bogø de tre nævnte By,er, Præstegaar
den dog undtagen, paa de andre Øer Gjersø og Klinfieskov 
havde Byen Gjerskov Jord tilligemed den tidligere Hoved
gaard i Byen, der forøvrigt havde sin Jord paa Øerne lig
gende for sig selv. Dens anden Jlord laa ligeledes for sig 
selv undtagen c. 4 Tdr. Land i Byens M1ark. Øen Lammesø 
hørte hovedsagelig til By;en Ølund. 

I Skovby Hd. og Sogn var der et meget vidtlø~tigt Fælles
skab mellem Sognets By,er og Gaarde, Harridslev og Har
ridslevgaard dog undtagen, der hver havde sin J1ord for sig 
selv. To Ejerlav, om man maa bruge dette Udtry,k, kan dog 
udsondres, del ene bestod af Skovby, Kjærby, Eskildstrup 
og de to enlige Gaarde BlraJndholt og Ellegaard, det andet be
stod af Skaarup, Tofte og Gaarden Heggebol, tnen forøvrigt 
havde disse to Ejerlav gensid1g Jord i hinandens Marker, sær 
lig dog i de Marker, der laa mellem. dem. I Fougensze Eng
have, der i Markbogen opføres blandt de tre først.nævnte By
ers Marker, havde alle By,erne, men ikke alle Gaardene Eng,, 
I samme Herred havde Hemmerslev, Esterbølle og Brunlund 
ligeledes M;arkfællesskab, og det samme var Tilfældet med 
Haarslev og Farsbølle samt med Vigerslev og Rue. Ejlby og 
Ejlbylunde havde ligesaa fælles Marker, og i de to af dem 
havde Byen Kile, der var paa 3 Gaarde, Del; desuden havde 
den en Mark for sig selv. 

I Vends Hd. var der Markfællesskab mellem Røgle og 
Røgie Taarup, mellem Mosegaard og Gjeldbjerg, der nu kun 
er een Gaard, samt mellem Eskjø•r og Hygind i Husby Sogn. 

Hyppigst synes imidlertid saadant. Markfællesskab mellem 
to eller flere Byer at have været i Baag Hd. Hier havde Bar
løse, der bestod af 19 Gaarde, Barløse Taarup og Bæring, der 
hver havde 3 Gaarde, tilsammen 8 Marker, i de 7 af disse 
havde Barløse og Barløse Taarup Jord. Den ottende Mark, 
kaldet Bering Vende, tilhørte alene Bæring og laa sønden for 
denne By, der Lgen lig(ger Syd foc de bo an,dre By1ejr. Desri 
uden havde Gaardene i Bæring Del i 4 af de andre Marker, 
der laa mellem Byerne eller vesten for Barløse, men ikke i 
den Mark, der laa N ord for denne By eller i de to Ko haver, 

l 
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der laa til Harløse og er talt med under Markerne. I den 
ene af disse havde forøvrigt kun 6 Gaarde i Barløse og en 
i Taarup J ord. 

I Holevad Sogn havde Holevadgaard, Østerbygaard, Ka
rup, Ragbølle og Smerup, ialt 12 Gaarde, Markfællesskab. Det 
samme var Tilfældet med Voldtofte, M!osebo og Høed, med 
Sandager og Næs, med Skydebjerg, Taarup og Gavnby samt 
med Kjøng, Gummerup og nogle enlige Steder; ligeledes med 
Haarby, Akkerup og Filstrupgaard. I Dreslette Sogn var 
der Markfællesskab mellem Dreslette, Snave og Brydegaarde 
og mellem Skaarup, Mullerød og Gaardene Ørbech og Søm
mersholm. Dreslette og Skaarup ligger et Stykke fra Kysten, 
de andre nærmere denne. Navnet Mullerød kan muligvis tyde 
paa, at J{ysten her engang har været bevokset med Skov, der 
er blevet ryddet og opdyrket ;;tf Udflyttere fra de to fø•rst 
nævnte Byer. Desuden har i dette Herred Ebberup og Nordby 
i Saltofte Sogn Markfællesskab. Sandsynligvis vil det ved nær
mere Eftersyn vise sig, at endnu flere Byer end de nævnte 
ligger i Markfællesskab med hverandre. 

Som man vil se, er det i mange Tilfælde Enkeltgaarde 
eller Smaabyer, der ligger i Fællesskab med andre Byer; man
ge af Byerne bærer N avne, der er sammensat med -torp, et 
Par Steder er Byer med Endelsen -bølle i Fællesskab med en 
anden By. Andre Byer bærer Navne som Næs, Eskelund, der 
nu ikke regnes for en selvstændig By, men for en Del af 
Hessum. Den By, som disse Byer ligger i Fællesskab med, 
bærer ikke sjældent et Navn, der maa antages at være gam
melt, f. Eks. Vigerslev, Hessum. Ofte er det andel Navn dog 
et torp-Navn, f. Eks. Skaarup, eller Navnene er af samme 
Art, f. Eks. Sandager og Næs. I disse eller i mange af ,disse 
Tilfælde ka~ det tænkes, at Byens Omraade er blevet saa stort 
ved Rydning af Skov, at nogle af Gaardene kunde deles i to; 
for at faa bedre Plads og maaske for at Tofterne ikke skulde 
blive for smaa eller af anden Grund, har de n,ye B'eboere fo
retrukket at bosætte sig i ~n vis Afstand fra den gamle By, 
hvor de da har kunnet skaffe sig TQfter efter Behag, og 
mange af disse Udflytterbyer har da ogsaa en ·Del Tofter og 
Lykker for sig selv. De gamle Marker er derimod stadig ved
blevet at være fælles for den gamle By og Udflytterne. 

Mere mærkeligt er Forholdet, naar der er Fællesskab mel-
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lem Byer som Hessum og Skeby, Skovby og Kærby og særlig 
mellem Barløse og Bæring. I det sidste Tilfælde havde dog 
hver By en M:ark for sig selv, og Fællesskabet angaar maa
ske kun Jord, der er senere o:pdy:rket, oig som begge Byer 
har gjort Paastand paa at eje og opdyrke. 

Flere af de fyenske Herregaarde laa ligeledes i Fællesskab 
med en By, og for andre hall· det SMlUile maaske tidlig._-re 
været Tilfældet; saaledes synes Brahesholm ifølge et Mage
skifte 1632 med Annexgaarden i Vedtofte at have ligget i Mark
fællesskab med denne By, og Brahesborg har ifølge et Mage
skifte 1639 haft sine Jorder i Fællesskab med Lundager og 
maaske andre Byer. I Rolfsted havde den tidligere Hoved
gaard her, der Hi82 var en Bondegaard, Nr. 5 i Rolfsted, sin 
.Tord i Fællesskab med Byens, den havde dog en stor Toft 
paa c. 10 Tdr. Land o1g bl. a. i Østermark et Ai,g;ers_kifte 'flor
bulle Ageraas paa 62 Agre for sig selv, tillige havde den lldt 
Jord i Ferridslev og Hudevads Marker. Den tidligere Hoved
gaard i Volderslev, Brockenhuusernes gamle Henesæde, der 
1682 var to Bøndergaarde Nr. 1G og 17 i Volderslev, havde lige
ledes Jord i Fællesskab med Byen; disse to Gaarde· havde 
Tofter paa tilsammen c. 14 Tdr. Land. Uggerslevgaard, Østrup~ 

gaard og Barløsegaard havde ligeledes Jordfællesskab med 
de Byer, hvori de laa. Derimod havde Ørridslevgaard og Har
lidslevgaard Jord for s.ig selv. For den første Gaard er det 
muligvis det oprindelige Forhold, da Gaarden ligger i nogen 
Afstand fra Byen. Derimod maa Harridslevgaard, hvis dens 
Jorder laa paa de samme Steder som godt ei_t Hundrede Aar 
senere, have haft sin J ord fra først af i Fællesskab med By
en; thi da skilte Herregaarde~s J ord By,en og dennes Tofter 
fra dens øvrige Agerland, og dette kan næppe være noget 
oprindeligt. Rønninge Søgaard havde sin meste J ord for sig 
selv, dog havde den c. 26 Tdr. Land i Fællesskab med Byen. 
Flere andre Gaarde havde noget Jord i en nærliggende Bon
debys M.ark, saaledes havde Sandagergaard en Del Jord, hen
ved 30 Tdr. Land i den nærliggende By Esterbølles Marker; 
Billesko Y havde n.oget Jord i · H jerups Marker, og det samme 
var Tilfældet med andre Gaarde. 

Medens man paa Sjælland næsten udelukkende forefandt 
Trevangsbruget, hvor hver By havde 3 Vange, hvoraf hvert 
Aar de to blev besaaet, .medens den tredie hvilte, saa var 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



17 

dette ikke saa almindeligt udbredt paa Fyen, og hvor man 
brugte J orden i to Aar med et Aars H vpe, var det meget hyp
pigt, al der fandtes flere end 3 Marker, foruden at der ofte 
var nogle Lykker og Haver. Marken var derfor .ofte delt i 
en Mængde Underafdelinger, selv om det sjældent var saa galt 
som ved Ruggaard, hvor Jorden var delt i 22 Marker, Lyk
ker, I-laver o. s. v., heraf var enkelte diog kun Smaahaver ved 
Gaarden og ikke l Td. Land store. 

De nordøstlige Herreder, Bjærge, Aasum, Odense, Lunde 
og Skam var de, hvor Trevangsbruget var almindeligst, dog 
var der mange Undtagelser, særlig maaske i den sydlige Del 
af Odense Hd., der jo heller ikke egentlig hører til Nlordøst
fyen. Først og fremmest var der her og ogsaa i de øvrige Her
reder mange Agerskifter, hvis daarlige Jord eller ringe Kultur 
paa Grund af manglende Gødning ikke tillod, at de k'u!n.de 
dyrkes saa ofte som de øvrige, idet de fo!I"drede længere H\vi
le. Man finder derfor Agerskifter, hvor Jorden hvilte i flere 
Aar, undertiden 12) 15 og 18, ja selv 24 Aar kap man .fintdC! 
(i Agedrup); men der var andre Undtagelser. En By, Nordskov 
paa Hindsholm, havde kun een Mark, hvoraf en Del brugtes 
aa.rlig, medens andre Dele brugtes i 3 Aar og hvilte i 3, 6, 
9 eller flere Aar. Byer med 4 M.arker finder man ogsaa, f. 
Eks. Marslev, Birkum og Tving, hvor den ene Mark hvilte 
i 12 Aar, Lyndelse, hvor den ene !vi.ark hed Nymark og mu
ligvis er frahCoanet en af de øV1ige MJarker, Fangel, hvor der 
tillige var nogle Lykker; Hødme By havde 3 Marker og 2 
Haver, der dog regnedes med til den ene Mark. I Stensby i 
Skam Hd. var der 4 Marker, men om den ene siges, at den, 
altid kom en af de andre til Hjælp; disse to Marker maa 
altsaa betragtes som een, der blot er fordelt paa 2 Sleder. I 
Skamby, hvor der i Markbogen nævnes 3 l\Iarker, synes de 
to ligeledes hver at ha)Ve ligget paa if:o Steder. I Trøstrup var der 
5 Marker, hvoraf dog den ene hed Nymark og en anden He
demark, af disse Marker brugtes de to i 2 Aar og hvilte i et, 
medens en tredie og de to ovenfor nævnte Marker brugtes i 
2 Aar og hvilte i 4 Aar. I Tommerup var mange Marker og 
Lykker, hvoraf nogle hvilte i l Aar, andre i 2, 3 eller 4 Aar. 
I Villestofte brugtes de to Marker aarlig, hvad muligvis dog 
kun vil sige, at de ikke benyttedes til Græsgang for Engbun
dens Skyld, en Mark brugtes i to og hvilte i et Aar, en Mark 
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brugtes i 3 Aar og hvilte i 2 og endelig brugte man 2 M.arker 
i 4 Aar, hvorefter .de hvilte i 4 Aar. I Troiserød dyrkede man 
Markerne i 3 Aar, hvorefter de hvilte i 2, og paa Enestegaar
den Lille Bispebjerg anvendte man 3 Aars Brug og 3 Aars 
Hvile. 

I Skovby, Hd. var Trevangsbruget eller i alt Fald 2 Aars 
Brug og 1 Aars H vil e vistnok det almindeligste, saaledes i 
Ørridslev og Vedby i Søndersø Sogn, ligeledes i Melby og .Aske
by og flere andre Byer. Markernes Antal oversteg dog ofte 3, 
!)aaledes angives Vævtinge at have 8 Marker, men det siges 
tillige, at de tre første regnedes for een Mark, de tre næste 
for een og de to sidste for een 'Mjark. Disse Marker hrugles 
i to Aar og hvilte i et. I samme Sogn siges, at Hedeboerne 
havde en Mark, Nymark, foruden deres Lykker og Tofler, 
Marken brugtes i 3 Aar og hvilte i 2; Schoufmølle eller Aale
mosemølle havde 3 indhegnede Lykker, som alle brugtes i 3 
Aar og h v ilte i 3 Aar. · 

I Vends Hd. havde Ejlby 3 Marker og Trevangsbrug, men 
ellers var dette ikke almindeligt i Herredet, mere hyppigt var 
2 Aars Brug og 2 Aars Hvile; i Fønskov havde man 3 Aars 
Brug og 3 Aars Hvile. I Harndrup var 'der 3 Marker og 2 
store Kohaver ftoruden Tofter og Lykker, de to Marker brug
tes i 2 Aar og hvilte i 2 Aajr, deDJ tredie brugtes am·lig, og' 
det samme var Tilfældet med Tofterne; de to Ko haver havde 
to Aars Brug og fire Aars H vil e. 

I Baag Hd. var Trevangsbruget eller en Drift med 2 Aars 
Brug og 1 Aars Hvile heller ikke almindeligt. I Saltofte fandt 
man begge Dele, dog havde Tofterne her 4 Aars Brug og 4 
Aars Hvile, ligesaa havde Højrup i Køng Sogn 3 Marker med 
2 Aars Brug og 1 Aars Hvile. Andre Byer havde 2 Aars Brug 
og 2 Aars Hvile, f. Eks. Turup, Glamsbjerg, hvor en Mark dog 
havde 4 Aars H vil e. I Assens havde man 3 Aars Brug og 3 
Aars Hvile. Andre Steder igen havde man 4 Aars BruK og 4 

· Aars Hvile. Om Ørsted hedder det i Markbogen : "men samt!. 
Ørsted Bys tilliggende Jorder, efter Angivelse, bruges udi 4 
Aar og hviler udi 4 Aar. " Men i mange Byer var Driften 
ikke ens for de enkelte ·Marker. Barløse havde som omtalt 8 
Marker, af disse brugtes Nr. 1, 2, 5, 7 og 8 i 4 Aar og hvilte 
i 4 Aar. Nr. 3 var aarlig inde, men Pløjelandet i den brugtes i 
2 Aar og hvilte det tredie. Nr. 4 brugtes i 4 Aar og hvilte i 4 
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Aar, Engbunden i den var dog aarlig, thi K væge t blev ikke 
indladt, førend Høet var indavlet. Nr. 6, Bering Vende, der 
tilhørte Bæring By, havde 2 Aars Brug og 1 Aars H vil e. Og 
saaledes var det i mange andre Byer her i Herredet, hyp
pigst var maaske 4 Aars Brug og 4 Aars Hvile eller i alt Fald 
lige Brug og Hvile. 

( Vissenbjerg Sogn sy,nes der ligeledes at herske stor Vil
kaarlighed. Bred havde 4 Marker med 2 Aars Brug og 1 Aars 
H vil e, af disse var den ene kun lille og var aarlig inde for
medelst Engbunden. De øvrige tre betegnedes som Fælled, 
Rugmark og Bygmark I Assenbølle var der to Aars Brug og 
for det meste to Aars Hvile, men en enkel't Miark hvilte dog 
i 6 Aar. Kolbjerg havde 5 Mrarker og 2 Aars Brug og 1 Aars 
Hvile, medens Skallebølle for det meste havde 3 Aars Brug 
og 4 Aars Hvile. 

Hvad er nu ældst af disse Driftsformer? Trevangsbruget 
er det næppe; thi det er vel indført til Fyen fra Sjælland; 
snarere maa man antage, at man har brugt en Driftsform 
med lige lang Brwg og Hvile. Fire Aars Brug og .fire Aars 
Hvile svarer nærmest til det, man anvendæ i den nærmeste 
Del af Jylland, men umuligt er det ikke, at man oprindelig 
har benyttet 2 Aars Brug og 2 Aars Hvile. Herfor taler, at 
det findes paa afsides Steder f. Eks. Øen Baagø, som havde 
2 Marker, dog havde Fænø 3 Aars Rrug og 3 Aars Hvile, og lige
ledes paa nogle Øer ved Vordingborg Syd for Sjælland. Langs 
Kysten af Køgebugt ·rra København til Køge havde man 
forøvrigt ogsaa 2 Marker, og dette kan maaske være det op
rindelige, selv om det ikke er den allerældste Driftsfortn. 
Ved senere Opdyrkning er da de mange Marker opstaaet. 

Om Sædskiftet oplyser Markbøgerne intet, man faar un
dertiden at vide, at den ene .M]ark er Rugmark, den anden 
Bygmark og den tredie Fælled, men i hvad Rækkefølge man 
anvendte de forskellige Kornsorter, eriarer man intet om. 

Paa Herregaardene var Forholdene i Reglen som paa Bøn
dergaardene i Omegnen, dog havde de ,ofte flere Marker, 
Lykker o. s. v. Elveelgaard havde 3 Marker, som dyrkedes i 
to Aar og hvilte i et, af disse betegnedes den ene som Byg
mark. Hollufgaard havde 7 M~rker, Haver og Lykker foruden 
lidt Jord i en Nabobys Mark, Jorden brugtes i 2 Aar og hvilte 
det tredie. Fravdegaards Marker brugtes lig.:!saa, dog havde 

z· 
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en lille Lykke 6 Aars Hvile. Dalum Kloster eller som det lidt 
senere, men før Matriklen blev sluttet, kom til at hedde Ch:ri
stiansdal, havde 6 Marker, "hvoraf aarligen de tre saas med 
Rug, Byg, Havre og Boghvede, imidlertid de tre hviler. De 
tvende ,som hviler, bruges til Græsbed og Fælled, den tredie 
er Leidemark, soni slaas og bruges til Hø." Scheelenborgs 
Jord brugtes som Regel i 2 Aar og hvilte i et, dog havde 
Øxenhaugen 3 Aars Brug og 9 Aars Hvile, og noget, 27 Tdr. 
Land, brugtes aarlig. Hveninge, Brolykke, Sanderumgaard, 
Margaard, Ruggaard, Sandagergaard o .s. v. havde ligeledes 
2 Aars Brug og 1 Aars Hvile, men tindertiden fandtes der do~ 
Jorder, der havde meget længere Hvile. Derimod havde man 
paa Langes ø hovedsagelig 3 Aars Brug og 3 Aars H vil e. I 
Vends Hd. havde Erholm 3 Marker, 1 Kohave og noget Jord i 
Hækkebølle Mark, som brugtes i to Aar og hvilte i et, der
imod havde Søndergaarde, Tybrind og Wedellsborg 2 Aars 
Brug og 2 Aars Hvile, og det samme var Tilfældet med 3 af 
Billeskovs Marker, en fjerde havde 4 Aars Hvile. Hindsgavl 
Slot havde dels 3 Aars Brug og 8 Aars Hvile og dels 2 Aars 
Brug og 2 Aars Hvile. I Baag Hd. havde Frede1iksgave 2 
Aars Brug og 2 Aars H vil e, Brahesborg hovedsagelig samme 
Brug og Hvile, men ogsaa 4 Aars Brug og Hrvile, medens Bra
hesholm havde 3 Marker med 4 Aars Brug og 4 Aars H vil e 
foruden lidt Jord i Vedtofte Bys Kohave med 2 Aars Brug og 
10 Aars H vil e. 

Størrelsen af en Bondegaards Agerjord paa den Tid ses 
af, at i Skamby havde 15 Gaarde 415 Tdr. Land og i Grind
løse 22 Gaarde 515 Tdr. Land. Dette vilde gennemsnitlig give 
for en Gaard c. 25 Tdr. Land; paa hver Td. af Byernes Hart
korn vilde komme lidt over 41/2 Td. Agerland. Regner man 
imidlertid alene med Agerjorden, vil der gaa endnu flere Tdr. 
Land til en Td. Hartkorn. I Grindløse gik der efter den før
ste Ansættelse lidt under 6 Tdr. Land til en Td. Hartkorn. 
Ved senere Decision blev dog Byens Hartkorn forhøjet. 

Herregaardene var naturligvis langt større, den forhen
værende Hovedgaard i Rolfsted havde 1682 c. 103 Tdr. Land 
under Plov, Gaardene Nr. 16 og 17 , Volderslev, den gamle 
Hovedgaard, havde tils. c. 105 Tdr. Land, desuden havde de 
en Høavl paa c. 23 Læs godt Hø og Mosefoder. Til Sammen
ligning kan anføres, at ifølge Besigtelsen til Mageskiftet 1632, 
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da ~ronen fik Gaarden af Hans Lindenov, angives der at 
kunne saas i Gaardens Marker tilsammen 28 Pund Rug eller 
70 Tdr. og avles 46 Læs Hø. 

Sanderumgaard havde 1682 c. 180 Tdr. Land Agerjord, der 
kunde aarlig høstes 100 Læs godt Hø samt desuden 40 Læs 
i Gaardens Marker, naar de ikke henlaa som Fælled for Kvæ
get. Af den aarlige Høavl regnedes 16 Læs godt Hø ·eller 20 
Læs Mosefoder for 1 Td. Hartkorn, af Høavlen i Markerne 
regnedes 24 Læs godt Hø eller 30 Læs Mjosefoder for en Gaard, 
hvis Jorder havde 2 Aars Brug og 1 Aars Hvile, til 1 Td. 
Hartkorn. Der var aarlig Grresruing til 22 Stk. Kvæg og Olden
skov til 14 Svin, hvilket alt blev ansat til 58 Tdr. 2 Sk'p. 1 
Fdk. 2 Alb. Hartkorn foruden 5 Skp. 1 Alb. Skovsky,ld. I Aaret 
1662 angives det i Matriklen, at der kunde saas i Gaardens 
Marker . a:f alle Slags Korn 64 Tdr. og avles 150 Læs Hø. I 
Aaret 1582, da Hans Skovgaards Enke, Fru Anne Parsqerg1. 

fik Gaarden ved Mageskifte med Kronen, kunde der saas i 
alle dens Marker 22 Ørter eller 271/2 Td. Rug, 22 Ørter eller 
33 Tdr. Byg, 2 Ørter eller 5 Tdr. Havre og 5 Skp. Bog:hvede~ 

der kunde da ialt avles 140 Læs Hø, og var der Skov til 
1000 Svins Olden. 

Den Gaard, der 1682 havde det største Areal under Plo
ven, var vistnok Scheelenborg paa Hindsholm, der havde c. 
600 Tdr. Land Agerland, dens Høavl stod heller ikke tilbage~ 

der var aarlig 2141/2 Læs godt Hø og Mosefoder, og i Mar
kerne kunde der avles 71 Læs. Der var aarlig Græsning til 
91 Høveder og Skov til 41 Svins Olden. Dens Hartkorn er for
øvrigt det samme i M,odelbogen og Matriklen nemlig 175. Tdr. 
6 Skp. 3 Fdk. ·og 1 Td. 5 Skp. 2 F dk. 2 Alb. Skovskyld. Næst 
efter den kom maaske Brahesborg i Gamtofte Sogn, der dog 
var delt mellem 2 Ejere, der hver havde sin Del af Markerne~ 

ialt var der c. 460 Tdr. Land Agerland, heller ikke i Høavl 
var den ringe, thi der kunde aarlig samt paa Markerne av
les c. 271 Læs Hø, der var Græsning tål 10 Høveder o~ Sko" 
til 26 Svin. W edelisborg Hovedgaard havde 412 Tdr. Land un
der Plov, men dens Høavl var forholdsvis ringe, ialt 71 Læsi 
Christiansdal havde 402 Tdr. Land under Plov, hvortil· maa 
regnes 80 Tdr. for de to Gaarde i Dy,rup, der var lagt undan 
den, Tybrind havde 391 Tdr., · Frederiksgave - tidligere Ha
genskov - 350 Tdr., Hindsgavls Slot 288 Tdr., Harridslev-
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gaard 243 Tdr., Uggerslevgaard 219 Tdr. og Ruggaard 205 Tdr. 
Land under Plov. Den sidste Gaard fik heller ikke sit Hart
korn sal op ved Overførelsen fra Modelbog til Matriklen. Mel
lem 100 og 200 Tdr. Land Agerjord havde bl. a. Sandager
gaard med 175 Tdr., Enggaard - nu Gy,ldensten - ligesaa. 
175 Tdr., Langesø med 153 Tdr., Dallund med 138 Tdr. OJ 

. Fravdegaard med 107 Tdr. Land under Plov. Under 100 Tdr. 
havde bl. a. Erholm, der havde 68 Tdr., og M;argaard, der 
havde 87 Tdr. Land Agerland, denne Gaard havde dertil ikke 
saa lidt Eng, her af var 236 Læs aarlig, medens 40 Læs avle
des paa Markerne, naar de ikke henlaa til Græsning; der 
var 43 Høv. aarlig Græsning og 20 Svins Olden. 

Med Hensy,n til Jordens Godhed eller Taksation kan run
føres, at Scheelenborgs 600 Tdr. Land blev ansat til 155 Tdr. 
3 Skp. Hartkorn, det vil sige, der gik lidt under 4 Tdr. Land 
til en Td. Hartkorn.' Denne høje Taksation skyldes dels, at 
27 Tdr. Land var aarlig Jord, hvoraf 2 Tdr. Land regnedes for 
1 Td. Hartkorn, og dels at den meste Jord 503 Tdr. L:and blev 
henregnet til 1ste og 2den S'Ort. Ruggaard havde 205 Tdr. Land 
Agerjord, der blev takseret til 44 Tdr. 7 Skp. Hartk!orn, det 
er mellem 4 og 5 Tdr. Land til 1 Td. Hartkorn, derimellem 
laa ogsaa den oprindelige Taksation for Margaards 87 Tdr. 
Land, der først blev takjeret for 21 Tdr. 4 Skp. Hartkorn, 
men senere ved Decision blev ansat til 16 Tdr. 1 Skp. Hiart
korn. Mellem 5 og 6 Tdr. Land pr. Td. Hartkorn havde Fre
deriksgave, hv!is 3p0 Tdr. Land blev ansat til 61 Tdr. 3 Skp. 
Hartkorn, ,og Tybrind, hvis 391 Tdr. Land blev takseret til 
66 Tdr. 6 S kp. W edelisborgs J ord, 412 Tdr. Land, var ansat 
til 65 Tdr. 6 Skp. Hartkorn, hvad der vil give lidt over 6 Tdr. 
Land paa 1 Td. Hartkorn, af denne G a ards J ord blev 157 
Tdr. Land henført til 3die og 4de S'Ort. Holmegaard, hvis Hart
korn blev saa betydeligt forhøjet ved Decisionen, havde 58 
Tdr. Land, der først blev takseret til 7 Tdr. 5 Skp. Hartkorn, 
men senere til 13 Tdr. Hartkorn. 
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Assens Skomagerlavs Skraa 1505. 
Ved Landsarkivar Hans Knudsen. 

Skønt Assens i Begyndelsen af 16. Aarhundrede ikke kun
de tælles blandt Ri_gets større Byer, har den dog ,haft et Sk!ot 
magerlav med Lavsartikler lige saa vel udformede som de 
store Byer København, Odense og Aalborg. Originalen fra 
1505 haves desværre ikke; hvad der i det følgende vil blive 
gengivet, er en særdeles vel bevaret Afskrift fra 1598, et Hæfte 
i Kvart, der i 1926 er kommet i Landsarkivets Besiddelse. 

De1· er et tydeligt Slægtskab mellem denne Skraa og de 
samtidige for Skomagerlavene i de tre nævnte større Byer, men 
den fortjener dog at kendes, da. den ikke er trykt i C. Nyrops, 
Værk: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, og 
desuden er den ældste bevarede inden for sin Gruppe. Dog 
bør man ikke deraf slutte, at Assens paa dette Omraade er en: 
Foregangsby, de andre har sikkert haft lignende Skraaer fra 
gammel Tid, inden de fik deres af Kongen givne Skra!ler. · 

Assensskraaen er derimod givet af Borgmester og Raad til 
Skomagerlavet, men allerede 1507 21. November (Nyrop Il. 
393) ophævede Kong Hans alle Skomagerlav i Riget. Denne 
Ophævelse var dog ikke saa alvorlig ment, thi 1508 gav .selv 
samme Konge Lavsartikler til Skomagerne i Odense og i 1509 
til deres Værkfæller i Aalborg og København. Der er saaledes 
ingen Grund til at antage, at Skomagerne i Assens i 1507 har 
kasseret deres nys erhvervede Skraa, men de har sikkert ro .. 
ligt holdt sig til den ogsaa i Eftertiden, saa meget mere som 
den var i bedste Overensstemmelse med de kongeligt udfær
digede Artikler for de tre større Byer. 

Disse 4 Skomagerskraaer danner en Gruppe for sig, saa
ledes at der ikke er stor Forskel paa dem meld H!ensyn til Re-
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aliteter, men de er alle forskellige i Ordlyd og Antal af Ar
tikler. Dog hævder Assens-Skraaen et selvstændigt Standpunkt 
i noget saa væsentligt som Mestersty)!ket. I de andre Byer 
krævedes der blot et godt Par Stø.vler og tre Par Sko, men i 
Assens skulde der gøres et Par Støvler, et Par Bondesko og 
et Par Kvindesko med "Lænkelask". 

Som alle Lavsartikler har ogsaa disse to Formaal, først og 
ikke minds t at binde alle Medlemmer sammen til et ubryde
ligt Broderskab, som selv ordnede sine Stridigheder indadtil 
og stod med sluttet Front mod Omverdenen, ogsaa paa den . 
Maade at Optagelse i Lavet for Folk, der ikke var fødte cllel' 
indgiftede i det, var bekostelig, og dernæst at sikre Kun
derne en reel Behandling, hvilket skulde opnaas ved, at to 
Skomagere om Lørdagen gik rundt og skuede deres Gilde
brødres Arbejde og bar, hvad de fandt var ond Gerning, til 
deres Stævne, hvor Synderen fik at vide, hvad han havde at 
bøde (Art. 12). Til Gengæld hævdedes Eneret til Fagets U d
øvelse, for Assens' Vedkommende dog med den Undtagelse, 
at Borgmester og Raad maatte lade gøre Sko i deres Hus til 
dem selv og deres Folk (Art. 13). I Odense var denne Ret ud
videt til at gælde ogsaa for "gode Mænd" (Adelen) og Prælater 
(Art. 12), mens den i København og Aalborg kun gjaldt for 
disse, men ikke for B1org1mestei· og Raad, som saaledes i de to 
fynske Byer har haft et Privilegium. 

Artiklerne gengives her med den Retskrivning, Afskriften 
fra 1598 bruger, bortset fra dens Anvendelse af store og smaa 
Bogstaver og de forekommende Forkortelser, som er suppleret 
med de udeladte Bogstaver. 

Assens sckomagers skraa fornygett effter thenn gamble 
beseglilt article, [ord J effter andett, a ar 1598 lhenn 13. 

Junij. 
I. H. S. 

Borgemester oc raadt i Assenns giører vitterligt medt delte 
wortt obne breff, att for osz haffuer wenett wdj wor raad
stue aldermanden och stolsbrøderne aff sk,omager gildett i 
Aszens och bekiendt deris brøst och schade, de haffde for 
nogle besønderlig erendere1) och artickle. Thaa paa delt att 

l) erende = ærende: Bestemmelse (Kalkar IV 970). 
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deris laugh och emede1) disz bedre schall wedt machtt bliffue, 
haffuer wij vntt och giffuitt thennom denne effterschreffne fri
hedt och skraa, som her nu effterfølger, saa att de och deris 
effterkomere skulle hinde bruge och nyde indtill euig thidt. 

1. 
Forst, att huo i deris gilde wil gaa, skal haffue breff och 

beuisningh, att hun eller band ere ectige aff rette foreldre, 
fader och moder, ocszaa att dj ere weide och giffne sa,mmeru 
och leffue wdj rett ecteskab med hæder och ere samen bode 
effter kirckelougenn och landslougenn, saa der ingen bryst er 
paa erens wegne i nogen maade, och maa were i lough och 
thogh 2) thill thinge och an dersteds med t dannemendt och 
haffuer der thill ett gott rycte. 

2. 
Then skal icke korne wdi deris gilde, som icke haffuer 

thi en t 2 samfeldig a ar her i Aszens paa . skomager emedett, 
førenn hand maa lyszis wdj deris emede eller gilde och bruge 
deris emede medt thennom, wden szaa kunde findis, att ha:nd 
kand giøre fultt for emedet, och then behager dennom thill att 
were deris gildbroder. 

3. 
H u o som will word e deri s gilbroder wdj forskreffne em ede, 

hand skall thryszc 3) bede derom paa deris laugs steffne; deLt 
første gangh hand thilbeder, da skall hand giffue gildbrøderoe 
j tønde øll och haffue szaa sielffuer att wolde, huad heller 
hand will offuergiffuit14) eller ey. Bedis hand siden fremdelis 
derom, och det thredie sinde hand thilbeder, da skall band 
sette tho gildbrødre thill wiszen 5) for sigh, som fultt haffuer 
giortt i gieldett, att band skall indkomme for aldermanden och 
gildbrøderoe medt sin mestergierningh, som er ett par stoffle, 
ett par bunde sko och ett par quinde scho meclt lenckelask 6), 

som fultt giortt. Er dett szaa, att then samme gierningh giør 
icke fultt, att der er straff 7) oppaa, da skall hand \.van,dre p1aa 
sitt emede saa lenge, att band kand giøre tylliste paa sitt emede 
wden straff, och hand skall giffue vj sk. wd lhill huspeningh, 

1) ernede = embede: Haandværk. 
2) lov: edeligt Vidnesbyrd for Retten, (Kalkar II 723) tov: Vidnesbyrd, 

Kendelse (Srnst. IV 412). Staa i lov og tov med dannemænd: have 
Ret til at være Vidne for Retten, være i Besiddelse af fulde borger
lige Rettigheder. 

3) thryse: tre Gange (Kalk ar IV 439). 
~) Odense Skornageres Lavsartikler har (2): »vill offuergiffue thet«, hvil

ket giver Ordet Mening, idet overgive her har Betydningen opgive. 
5) wisse: Sikkerhed, Borgen (Kalkar IV 845). 
6) lænke: Snoning (Srnst. II 874) laske: et Stykke, der sys til eller 

ind i et andet (Srnst. II 757). jvf. Laskesyl: SkomagersyL 
7) straff: Mangel, Fejl (Srnst. IV 154). 
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och hand skall thilforne winde sitt h0rgeskab och herthill 
giffue borgemester en lybs marck, som seduaanligtt er. 

4. 
Ther effter skall hand giøre deris gildbrødre oc gildsøstre 

en indgangs kost medt iiij tønder øll, brød, bøster,l) tho ferske 
retter steg, smør och ost, saa att well omrecker. Oc lletr 
samme dagh skall hand giffue iiij mk. thiill meszepending oc 
gudsthieniste. :1 

5. 
Om Aarsdagenn der nest effter, naar deris aldermandt thit

siger, da skall hand giøre dennom en anden kost medt iiij 
tønner øll, brød och høster, thre ferske retter stegh, grød, 
smør och ost, saa att well omrecker, och der thill skall hand 
giffue dennom i j mk. 2) wox •och v j ørt er 3) biugh paa sadanne 
thider, som 'hannom er mugligtt att wdgiffue effter deris sed
uane, och hand skall skencke for dennom, ehuorsom de 
samblis thill deris gieides kost eller drick, saa lenge thill en! 
andenn gaar wdj deris gilde. 

6. 
Item . gildsøstre, som gaar wdi theris gilde, s k all giffue 

thill indgangh j pundt biugh, j mk vox, j høste, j ost och 
j skaaell oc søge sit sæde. 

7. 
Om nogenn skomager suend fanger sig skomagers hustru, 

tha sliall hand giøre fyllist i theris gilde medt weszenn och 
igangh, som forschreffuet staar, førenn hand maa giøre sko 
her i Aszens. 

8. 
Om nogen hustru i deris gilde mister sin mand, da maa 

hun lade giøre sko af sitt egett wdj 3 samfeldigh aar· der 
effter, om hun bliffuer encke, men lader hun nogen suend 
eller mand bruge emedett medt sigh, som icke haffuer giortt 
skell wdj deris gilde och thilbedett, tha skall hun icke lengen 
bruge emedet medt thennom. 
' l 
\ 

9. 
Om nogen skomagersuend will haffue skomagerdather, som 

født er wdj theris emede, tha skall band haffue fest hinde 
møe, føren hand setter wiszen eller louven for sigh, om hanp 
will nyde nogen ydermere frihed i emedett medt hinde en no
gen andenn, och den frihed skall were, adt de skulle baade 

1) b øste: Skinke ( Kaikar I 330). 
2) l Mark = 250 Gram. 
3) l Ørte = 12 Skpr. 
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. giøre den heste kost, som forschreffuet staar och giffue iiij 
ørter biug, 2 mk. pendingh, iiij mk. wox och icke mere . . 

10. 
Om skomagersøn, . som er født wdj emedett, fanger sigh 

hustru, enthen skomagerdather eller andenn, hand nyde then 
samme frihedt, om band will bruge emedett medt thennom . 

11. 
Item, om nogen gildbroder flytter aff by och er wde aar 

och dagh, korner hand thill byen igienn och will bruge emedett 
medt thennom, tha skall hand winde emedctt igien medt halff 
kost; som forschreffuet staar, mens kommer hand før igien, 
nyde sitt emede och bøde sitt wide for sinn forsømmelsze. 

12. 
Huer Løffuerdagli skulle tho skomager gange omkringh 

thill alle deris gildbrødre och skoel) deris gierningh, finder 
dj wntl 2

) gierningh, sko eller støffle, da skall dj tho haffue 
fuld machtt att thage denn gierning, som vnd er, og bere lhill 
deris steffne for aldermanden och gildbrøderne och der bøde 
effter viij gildbrødris sigelsze. 

13. 
Item skall ingen bruge skomager emeded Aszens, wden hand 

er i skomager-gildett, thet wnderthagendis, att borgemester och 
raadt maa lade giøre sko i deris husze thill dem och deris 
folck. Huo ellers fordrister sigh her emod att giøre, han skall 
paffuc forbrutt then skogierningh, som findis hos hannom, och 
hand skall der thill giffue borgemester och raadt tho skillingh 
grolt.3). 

14. 
Om nogen skomager korner her ind aff landsbyerne eller 

aff nogle andre kiøbsteder och wille giøre her ~koe eller støfne 
nogensleds i Aszens, da skall skomagernes allermandt ·och leens
mendt4) haffue fuld machtt adt lade beslaa5) och hindre dennom 
och deris gods, som the haffuer medt thennoim, paa en rett, 
thill szaa !enge de korner for borgemester och raadt och 
pleige skomagerne ther rett for och bedre6), efftersom 'brøden 
er thill. 

l) skoe = skue. 
2) wnd = ond. 
S) l Skilling Grot »regnes gerneenlig for 12 Sk.« (Arent Berntsen: 

Danmarks og Norges frugtbare Herlighed 2. Bog, S. 171). 
4) Lensmand: Gildets næstfornemste Embedsmand. 
5) beslaa : beslaglægge. 
6) bedre: bøde (Kalkar I 119). 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



28 

15. 
Huo i dette gilde, som bareker her i Byenn for nogen wden 

aff deris emede och aff deris gildbrødre och for borgjemester 
och raadt, hand giffue en halff tønde øll i gildett for huer hud, 
hand barcker, och j sk. for huertt skind. 

. ' 16. 
Om nogen mand eller skomagersuend løber paa landsbyenn 

och giør s~o for bundenn och korner siden hid thill byen, 
och will thienne, da skall ingen skomager holle hannom wdj 
sinn thienniste, føren band haffuer bedrett emod theris emede 
deri o r. 

17. 
Huo som icke sitt sæde will søge i theris gildis husz, efter

som hand er wdj lyst i gildet, band giffuer en fierring øll thill 
widel) huer sinde. 

18. 
N aer skomagerne samlis thill nogen kaast eller drick, da 

skulle di oplege theris woben, om thet worder dennom krafft, 
huo lenger sidder medt sitt woben thill forthreed, band giffue 
j tønde øll thill wide, och naer aldermanden eller lensmanden 
indberer waabenne igien, huo sitt waaben da thager oc sidder 
thill bengs2) lengere, hand giffue j tønne øll thill wide. 

19. 
Huo som aff wræd hu drager sinn kniff wdj gildis husz 

eller i gildis gaardt eller nogen andersteds adt sinn gilbroder, 
hand giffue en tønne øll thill wide. 

20. 
Huo som icke bethaler sine øll pending inden den thidt, 

hannom forleggis, 3) hand giffue j sk. for huer fiering eller half
tønne, hannom foruiszes , ')men for rett thønde drick ij sk. thill 
wide. 

21. 
N a ar aldermanden koffuer skifft, 5) da skulle alle gildbrøder

ae thage skifft, som formae, och inghen anden schall ldøbe 
skifft, wden hand raader medt aldermanden, wnder j tønne øll 
thill wide. 

22. 
Huo som icke bethaler sitt schifft, inden den thidt alder-

l) wide: Straf jnf. Vide brev. 
2) B engs: Bænks. 
9) forlægge: paalægge (K al kar I 6l8). 
4) forwise: anwise, udwise (smst. I 146) 
5) Odenseskraaen 1508 har her (§ 18): »Item nar aldermanden køber 

begh eller hamph. tha skulle alle gilbruderne tage Skifte«, hvilken 
Sætning tilstrækkeligt tydeligt forklarer det her brugte sammentrængte 
Udtryk: købe Skift. 
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manden hannom forlegger, hand bøde j fjerdtn,g øll. Sidder 
hand fiorthen dage offuerhørig, hand giffue j fjerding oll och 
saa fre.mdelis huer fiorthen daghe j fjerding øll, thill hand be
thaler. 

23. 
For alle deris gildis gield skall aldennanden haffue machtt 

adt lege dennom en mugli,g thidt fore, som skyldig er, cffter 
som gielden er, huo som icke bethaler inden den thidt, han skall 
icke ~yde sitt gilde medt thennom, føren hand haffuer bethaltt 
den gield och bødt sitt wide derfor effter viij gildbrødris si
gelsze. 

24. 
Huo som will dele1) sinn gildbroder i theris gilde, hand 

skall dele fire samfeldig mandager; naar da gildbroder er 
wddelW), tha haffuer deris aldennandt machtt att giffue den 
xiiij dags dag, som skyldig; er, om h and o mb eder, · och del'll 
gildbroder skall deris lensmandt dele. 

25. 
Huo som lader sigh wddele aff deris gilde for rett witterlig 

gieldt, hand bøde j tønne øll i g.ildett. 

26. 
Huo som lader sigh wddele aff deris gilde for nogen sagh, 

som icke kongens eller byszens rett falder wdj medt, och thi
den er forgangen, som aldennanden lade hannom for, och 
hand gor thennom siden thill forthred, da skall hand ingen 
machtt haffue ad bruge skomager emedett her wdj Aszens, 
føren hand haffuer bødt mod dennom, som forschreffuet staar. 

27. 
Om nogen aff deris gildbrødre, som wddeltt er, af gildett, 

medt forthred indløber eller indgaar thill thennom, som de 
sidde i nogen deris samsæde, hand skall giffue j tønne øll 
thill brøde derfor i deris gilde och borgernesler och raadt 2 
sk. grott, och the brøde skulle byszens kiemmener och lens
manden i skomager-gildett wddele thithobe paa bythingett. 

28. 
Huilcken deris gildbroder eller gildsøster, som klager sinn 

gildbroder eller gildsøster thill thiuge eller steffne for witterlig 
gieldt eller for nogen andre sager, som kongens eller byszens 
sag och rett icke falder medt, førenn hand haffuer klagett dett 
for deris aldennand, bøde j tønne øll thill wide. 

1) dele: sagsøge. 
2) uddelt: dømt uden for. 
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29. 
Huilcken aff deris gildbroder eller gildsøstre, som kommer 

for aabenbare rychte, som theris ære forkrencker, da skall 
thet affuerigis, om hand will nyde sitt gild'e medt thennom. 

30. 
Huo som gildbroders eller gildsøsters ære paathaller och 

icke kand fuldrø-iel) bøde derfor j tønne øll i gildett. 

31. 
H u o som giffuer sinn gildbroder eller gildsøster wbequems 

ordt, och gildbroderne kunde kiendett, att dett . er wbequems 
ordt, hand giffuer 1/2 tønne øll thill wide. 

32. 
Huo som slaar eller saar giør sinn gildb-roder eller gild

søster, hand bøde først effter lougen och byszens frihedt och 
giffuer saa j tønne øll i gildett. 

33. 
Huo som ligger paa wey eller stig for sin gildbroder och 

will slaa hannom eller giøre hannom skade, then giffue j tønne 
øll i gildet, om dett kand skellige beuiszis hannom offuer, 
endogh hand g:io·rde hannom ingen ·skade. 

34. 
Huo som giør sinn gildbroder forkiøb, hand giffue j tønne 

øll thill wide eller werie sig selfftredie derfor. 

35. 
H u o som wndlocker sinn gildbroders hiond2) eller steder3) 

hannom før Iau thidt, och worder dett hannom forbød med vj 
gildbrødre, hand giffue j tønne øll thill wide och ombere4) Lhet 
hion, om hand will nyde sitt gilde. 

36. 
Giør nogenn sinn gildbroder wlydt i sit lente lyd,~) hand 

giffue j grott thill wide huer sinde. 

37. 
Huo som ganger offuerhørig aff dør, om aldermanden for

biuder hannom dørren, wden szaa skeer, att handt skiuder sig 

l) fuldrøie = fulddrøge: fulddrive (Kalkar I 800.) 
2) hiond = h jon: Tyende (smst. Il 241). 
B) stede : fæste. 
-1) ombe1;e : undvære (Kalkar III 293). 
5) i sit !ente lyd: n a ar han har Ordet. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



31 

for borgemester och raadt, hand giffue j tønne øll thill wide, 
om hand will nyde sitt gilde, men skiuder hand sigh for borge
mester och raadt och findis da wrett wedt hannom, hand 
giffue derfor thill wide borgemester och raadt j sk. grott oc i 
gildett j tønne øll och bedre der offuer den brøde,t) som han
nom thiliornc wor thilfunden effter skraaens liudelsze. 

38. 
Om nogenn theris gildbroder fester loug,2) føren hand rader 

med theris aldern1and, hand giffue gildbrøderne j tønde øll, om 
hand will, de skulle suerie med hannom, wden dett er denn. 
,sagh, som erenn paarører. 

39. 
Huo s·om woris om afftenen thill laug och icke korner, hand 

giffue 1/2 tønne øll thill wide, om hand er wden Jouglig forfaldt. 

40. 
N aer lod s k all giffuis af f deri s gilde, h u o som tilstede er 

och icke will kaste lod eller kaster lod i hatt 0 1ch icke will 
kiende sinn lod, hand giffue ,1/2 tønJne øll thill wide. 

41. 
'Huo som klager offuer ·sin gildbroder eller gildsøster i theris 

gilde for nogen sager, som theris frihed er omrørendis, hand 
werie sig derfor sielfftredie eller bøde effter skroens liudelsze. 

42. 
N aer gildbroder woris thill om afftenen ad t korne thill 

steffne anden dagen, huo icke korner, hand giffue j grott thill 
wide, om hand er wdenn louglig forfaldt. 

43. 
'Huo som bryder theris gildis liusz, hand skall giøre them

nom saa gode, som di wore. 

44. 
N aer nogen gildbroder eller gildsøster d øer aff deri s gilde, 

och di worder thill wordett adt fylge legitts) thill graffue och 
icke møder, giffue j grot thill wide, och huo icke fylger thill 
kircke j grott. 

45. 
Huo som icke skyder sitt ligskod, 4) før ligett worder iordett, 

[giffue] j grott thill wide. 

l) och bedre der offuer den brøde : og bøder desuden den Bøde. 
2) feste lo ug : forpligte sig til Meded. 
B) fylge legitt: følge Liget. 
4) Ligskod = Ligskud: Bidrag til Begravelse. 
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46. 
H u o som lere dreng tb ager thill sig och setter hannom paa 

werckstedt, da skall band giøre for bannom en kiende 1) kost 
medt tho thønder øll, brød, høster, 2 fersche retter, smør och 
ost, stegh, saa att well omrecker, naer aldermanden tbilsiger. 

47. 
Om nogen thienniste dreng korner hiidt thill byen, som icke 

baffuer giortt sin kiende kost ocb will thienne paa skomager 
emedett, da skall band giøre en kiende kost, som forschreffuet 
staar. 

48. 
Om nogen skomager lerer sielffuer sinn sønn emedett och 

setter bannom sieffuer tbill emedett, da skall band ingen kiende 
kost giøre for hannom. 

49. 
Huo som gest biuder oc icke raader medt aldermanden eller 

lensmanden, hans brøde skall staa tbill viij gildbrødris sigelsze. 

50. 
Om nogen aff andre kiøbsteder eller landsbyer fører hiidt 

skoe eller 'støffle her i Aszens .att selge andre thider om aarett 
en rett Perszmøsz2) markett, da skall scbomagernis aldermandt 
och lensmanden fuldt macbtt haffue adt lade dehnom beslaa. · 

51. 
N aer aldermandt skall settis aff ny, da skall borge;mester 

offueruere ocb sette medt gildbrødemis tycke then, som nyt
tig er. 

Oc paa dett disze forskreffne artickle thesz beder skulle 
holdis, tha lade wij henge wortt stads indsegell neden for dette 
wortt obne breff. Daturo Assens feria prima post festum sancti 
Pauli conuersionis anno domini MDV.s) 

Den her meddelte gamle Skraa har Assens Skomagere levet 
under endnu i 1598, siden det da blev fundet fornødent at sikre 
dens Ordlyd ved en ny Afskrift, og rimeligvis videre til 1613, 
da der overgik alle Lav den Skæbne ved en Forordning af 19. 
Juni (Secber: Forordninger og Recesser III, S. 408) at blive 
aldeles ophævede, idet Kristian IV havde Blik for det uheldige 
i deres Eneret til Haandværket og deres Stræben efter at ude
lukke Tilgang, men af hans senere Forordnin'ger ses det, at 
han ikke var mere konsekvent · end Kong Hans, idet han aner
kendte og udstedte Artikler for forskellige Lav. Hvorledes det 

l) Kiende: lære. jvf. Kendedreng = Læredreng (Kalkar II 497, 499). 
2) Perszmøsze = Pers Messe: l. August. 
3) Givet i Assens Søndag efter set. Pauls Omvendelsesdag [Lørdag 25. 

Januar] i det Herrens Aar 1505. 
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i de Tider gik Skomagerne i Assens, synes der ikke at være 
noget Vidnesbyrd om, men fra 1673 daterer Lavets næste Ar
tikler sig, idet Assens menige Skomagerlav da var forsamlet 
Fastelavnsmandag og blev forligt med hverandre om: at ind
gaa ny Lavsartikler. 

Disse er noget mere kortfattede end de gamle, men inde
holder dog Punkter, som tydeligt viser Tilknytningen til den 
gamle Skraa. Saaledes er Art. 1 gentaget næsten i sin Helhed 
og indeholder den sikkert æl'dgamle Bestemmelse, at der til 
ægte Fødsel kræves, at Forældrene er sammen baade efter Kir
keloven og LandsLoven. Nye Medlemmen Optagelse er gjort 
noget letter~, idet den drabelige Indgangskost, den gamle Skraa 
krævede, er bortfalden ligesom Fordringen om to Aars Tjene
ste i Byen, Mesterstykket nævnes der intet om og ej heller 
Kontrollen med Lavsbrødrenes Arbejde. 

Nogle Tønder Øl slap Ansøgeren dog ikke for at udrede, 
nemlig 1 Td. "Æskeøl", naar han fremstillede sig og æskede 
Optagelse i Lavet efter at have faaet Borgmester og Raads 
Minde dertil, og senere 3 Mark og 1 Td. Øl, naar han skulde 
modtage Svaret paa sit Andragende. Yderligere skulde han give 
til Lavet 6 slette Daler (a 4 Mark), naar det forlangtes af Ol
dermanden og "Hossidderne", men en Skomagersøn skulde kun 
udrede det halve af disse Ydelser. 

Helt ny er en Bestemmelse om Svendene, om hvilke der 
overhovedet intet findes i den gamle Skraa; den lyder saaledes: 

"N aar nogen Suend thilsiger nogen Mester Arbed paa nogen 
vis Thid, och samme Suend modtvilligen anstiller och udviger 
samme sin Mesters Arbedt, och Mesteren hannem med bevislig 
Aarsage for Aldermanden och hans . Hossidere anklager, da 
samme Suend at bøde efter Alde:r'manden och hans Hossidere 
Paasigelse och iche .at thilstædis Arbed :udi Byen, før ind samme 
Brøde er udkommen baade thil Aldermanden och hans Hos
sidere och en neu der iaff thilide fattige. Och huem s·om hannem 
imedelerthid puser, da at straffes efter Forordeningen 3. Cap.~ 

I lige Maader, naar nogen Suend modtvilligen forsømmer 
sin M1esters Arbeid paa nogen Thid, saa at der giffuis Aarsage 
thii at klage, da samme Suend at straffis, efflersom: Brøden ehr 
thill." 

Lavsartiklerne af 1673 fik ingen lang Gyldighed, men deres 
Afløser har ikke Interesse som Udtryk for Lavsbrødrenes eget 
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Syn paa deres "Embede", det var nejmlig Lavsartikler, givne 
af den enevældige Kooge 4. November 1682 og gælde~de for alle 
Skomagerlav i Danmark og Norge, og de findes desuden trykte 
i Samlinger af Forordninger. Af en senere kongelig Bevilling, 
!dateret 12. Juli 1748, ses det, at der er bevilget Assens Skoma
gere Lav og Lavsrettighed i Overensstemmelse med Forordnin
gen af 4. November 1682. 

Ved Næringsloven af 1857 ophævedes helt Lavenes Eneret 
til Haandværket, men de vedblev ofte at bestaa, saaledes ogsaa 
Skomagerlavet i Assens. Det havde endda allerede i 1845 11. 
Februar ændret sine Vedtægter paa en saadan Maade, at de 
bedre svarede til Lavenes fremtidige Kaar, idet V ægten nu over
vejende lagdes paa Begravelses- og Sygehjælp til Medlemmerne, 
thi "Pluraliteten af Mestrene blev enig om at hæve den gamle 
Uskik, som hidtil har været brugt ved Laugsamlingerne, at an
vende Laugets Indtægter til Fortæring og i dets Sted at tage 
en nyttig, gavnlig og hensigtsmæssig Anvendelse af bemeldte 
Indtægter." 

18. April 1865 udformedes nærmere Vedtægterne for Assens 
Skomagerlavs Ligkasse, som bestod til 1889, da der var saa 
mange Penge i Kassen, at Interessenterne saa deres Fordel i 
at dele dem, saaledes at de hver fik 71 Kr., og dermed endte 
Lavets Eksistens. 

Kilder: Samtlige citerede Lavsartikler findes i Landsarkivet i Odense. As
sens Skomagerlavs Arkiv, Dokumenter og Breve (1505) 1598-1889. 
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