
NORDFYENS BEBYGGELSE OG SKOVE 
Af Henrik Larsen 

Odense Amt, der nærmest omfatter den nordvestlige Del af 
Fyen, har nu lidt mindre Skov end Svendborg Amt, men Forskel
len er ikke stor. I Oldtiden har denne dog vist været endnu mere 
udpræget, idet Odense Amt synes at have været mere opdyrket 
end det øvrige Fyen. Herpaa kan blandt andet Herredernes Stør
relse tyde, hvis man da kan gaa ud fra, at disse ved Oprettelsen 
har haft nogenlunde det samme Antal Beboere. I Odense Amt har 
Lunde, Skam og Aasum Herreder et Areal, der ligger mellem 20 
og 30,000 Tdr. Land. Gudme Herred, der er det mindste i Svend
borg Amt, udgØr 43,000 Tdr. Land, Salling Herred, der er det 
største, har et Areal paa 86,000 Tdr. Land, og er altsaa omtrent 
4 Gange saa stort som et af Nordfyens smaa Herreder. 

Agerjorden paa Fyen blev 1682 opmaalt, man ved derfor, hvor
meget af Jorden der da var opdyrket i hver By, Sogn eller Her
red.1) Det viser sig, at Opdyrkningen var mere fremskreden mod 
~end mod Syd, dog er Forskellen ikke særlig stor, hvilket til
dels Klin skyldes, at flere af de nordfyenske Herreder strækker sig 
ind mod Øens Midte, hvor der endnu er en Del Skov. I Svend
borg Amt havde Sunds Herred mindst opdyrket Jord, idet kun 
39 pCt. af Arealet va~· Agerland. Derefter fulgte Gudme Herred 
med 42 pCt., Salling med 45 pCt. og Vinding Herred med 46 pCt. 
Agerjord. I Nordfyen var Vends Herred det mest opdyrkede med 
55 pCt. Agerland, derefter fulgte Skovby med 50 pCt., Skam og 
Aasum med hver 49 pCt., Odense med 48 pCt., Lunde og Baag 
hver med 4 7 pCt. og lavest Bjerge Herred med 42 pCt. De to Bir
ker, Vissenbjærg og Hindsholm, der ikke er m edregnet i de foran 
anfØrte Herreder, havde henholdsvis 35 og 41 pCt. Agerland. I 
nogle Herreder, særlig i Nordfyen, er der i Nutiden blevet fore
taget nogle Inddæmning,er fra Havet; hvis man fradrog disses 
Areal, vilde Procenttallet for det dyrkede Areal 1682 stige lidt i 
disse Herreder. 

Et Maal for, hvorledes Opdyrkningen var paa Valdemarernes 
Tid ell er ca . Aar 1200, har man maaske i Guld- eller SØlvvurde
ringen, saafremt man da kan gaa ud fra, at en Mark Guld, der 

1) S r : Hen rik PPdersen, Det d a ns k r Lan db rug, 1 fj88 . 
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var lig 8 ~lark SØlY, svarede til nogenlunde det samme opdyrkede 
Areal overalt i Landet. ~len der er rimeligvis ogsaa taget Hensyn 
til Engene og Skonne, skØnt disse sidste, naar de findes i Over
flod, er af forholdsvis ringe Værdi. Tisted i Gislum Herred i 
Himmerland Yar ifØlge Kong Valdemars Jordebog ansat for 60 
~l ark Guld. I 1683 var Byens Agerjord 338 Tdr. Land og dens 
Hartkorn 70 Tdr. Her svarer en Mark Guld altsaa til 5 ~ Td . Land 
og til lidt over l Td. Hartkorn. I Ølsted ved Aarhus var der f; 

Bol, der Yar ansat ti l 30 Mark Guld.1 ) Byen, der havde 11 Gaarde, 
haYde 1683 70 Tdr. Hartkorn og 436 Tdr. Agerland . Her svarer 
altsaa ca. 2 ~ Td. Hartkorn eller ca . 1H Td. Land til en Mark Guld. 

Paa Fyen havde man noget, som man kaldte Marseller, hvilket 
maa være en Sammentrækning af Mark Sølv. Johan Friis til Hes
selager tog 1557 Laasebrev paa noget Gods i Gudme Herred,2

) 

og i det nævnes blandt andet 9 Gaarde i Ore Kirkeby med 16 
~larsel J ord, altsaa ikke engang gennemsnitlig 2 Mark Sølv til 
hver Gaard, mod omtrent 3 Mark Guld til hver Gaard i Ølsted. 
Hvis de i Laasebrevet anførte Gaarde har været af gennemsnitlig 
samme Størrelse som de øvrige i Byen, vilde denne, hvis Ager
land 1682 var 980 Tdr. Land og hvis Hartkorn Yar 149 ~ Td., til 
sine 24 Gaarde have haft ialt ca. 43 Ma rk Sølv. I Laasebrevet 
nævnes tillige 11 Gaarde i Gud m e, der havde 16 Mars el J ord, og 
5 i Gudbjærg med 8 Mars el J ord. Disse Gaarde var altsaa endnu 
mindre end dem i Ore. I Laasebrevet nævnes dog ogsaa nogle lidt 
større Gaarde, en i Brenderup m ed 8 og en i Vejstrup og en i 

Langaa, hver med 6 MarseJ Jord. 
I andre Byer synes dog Gaardene at være større . l Markbogen 

for Sandager i samme Herred finder man Gaardenes Andel i en 
Kohave angivet i 123nde Dele. Hvor dette Tal slamnier fra, kan 
naturligvis om tvistes, men det ligger nær at antage, at Byen ha r 
været ansat til 123 Ylarsel og at Gaard enes Andel i Kohaven er 
blevet beregnet efter deres MarselantaL Byen havde 1682 17 
Gaarde og 86 Tdr. Hartkorn. Hver Gaard var altsaa gennemsnitlig 
paa lidt over 7 Mark SØlv. I Gislev var en Hestehave delt i 17!1 
Dele, her var 18 Gaarde , der havde 1041 Td . Hartkorn. Gaardenl' 
var altsaa større end i Sandager. 

Gudme og Ore ligger forholdsvis nærved Kysten; denne har 
været udsat for Vendernes Angreb, og dette kan være Aarsag til, 

l) Ser . Ti e 1·. Dan. VI, -131. 2) Aktstykl<er, udg. af Fyens Stifts literaiJ·r Selslc ~. li2 f. 
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at Jorden var saa lidt opdyrket, da Guldvurderingen fandt Sted. 
ForØnigt synes der fra gammel Tid af at have været en Del SkoY 
i Herredet, saaledes langs Kysten, thi Byerne ligger som Regel 
langt fra denne. Mod Vest har der ogsaa været Skov, den saa
kaldte Dong Skov, der siges at have væ ret 3 Mil lang.1 ) Om den 
minder endnu Dongs HØjrup, HØjes Dong og Trunderup Dong 
samt Gislev Dong . Brudager h avde 1682 en Mark, der hed Dungs
mark. Endnu er der Mangel paa Byer, hvor den har været. Fra 
Gudbj æ rg, der ligger vest for Gudme, er der saaledes ca . 5 km til 
Sogn ets vestligste Grænse, der tillige e r Herredsgrænse, og 9 km 
til den nærmeste Kirke mod Vest. Af Gudbj æ rg Sogn var 1682 
kun 30 pCt. af Jorden Agerland, af Brudager Sogn, der ligger Syd 
fo r, 31 pCt., og af Gis lev Sogn, der ligger Nord for Gudbjærg Sogn, 
37 pCt. Benævnelserne Gudm e Herred uden Skovs og oven Skovs 
i Kong Valdemars Jordebog v·iser ogsaa, at der i selve Herredet 
har væ ret saa megen Skov, at det denred kunde deles i to Dele. 

Fra Vissenbjærg Birk og Sogn har man nogle Oplysninger om 
Antall et af Ma rseller for nogl e Gaarde.2 ) 12 Gaarde i 6 forskel 
lige Byer havde tilsammen 110 ~ Marsel, de havde tilsammen 68 
Td. Hartkorn. Dette bliver gennemsnitlig ca. 9 Marsel til hver 
Gaard, hvilket passer bedre med Forholdene i Sandager og Gisl eY, 
end med dem i Gudme og Ore.Vissenbjærg Sogn var i det 17.Aa r
hundrede temmelig skovrigt og h a r ved Aar 1200 været det endnu 
mere. 

Man har kun faa Efterretninger om Guldvurderingen i Nord
fye n , og de angaar kun enkelte Gaard e, hvis Hartkorn og StØr
relse man ellers ikke kender. I Niels Hamundsens T estamente fra 
1295 3 ) nævnes en ·Gaard i Skrillinge med 3 Mark Guld minus 
2 ;\lark Sølv samt 2 Gaarde i Kavslunde med henholdsv·is 8 og 10 
~! a rk Sølv og en Gaard i Voldby med 14Mark SØlv. I Brylle ejede 
St. Knuds Kloster i Odense en Gaa rd med 10 l\Iarsel Jord og i 
\'ige rslev en med 18 Marsel J ord.4 ) I Skrillinge havde l\Iiddel fa ;·t 
Præstegaard l Marsel J ord. Disse Angivelser passer saa nogen
lunde med dem fra Gislev og Sandager, men de næ vnte Gaarde er 
be tyd elig større i Mark SØlv end de i Gudme og Ore. 

Vo re Landsbyer og Bynavn e er ofte meget gamle, og de sid-

l ) Jac. ~! a dsens Vis itatsbog, ved A. R. !dum, S. 158 og 177. 2) Aarbog for Od ensr Of( 

.-\ssens Amter 1914 , S. 173 . Hist. Tidsskrift 7. R . V, 316. 3) Ii:r. Erslev, T es tamrntrr f r a 

Danmarks ~! iddelalrler, S. 40 f . 4) Æ. d. Arkivregistraturer V, 227, 240. 
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stes Fordeling paa Fyen kan maaske give os nogen Oplysning 
om, hvor Bosættelsen Yar særlig tæt i Oldtiden . De Navne, der en
der paa -inge, -sted, -um, -lØse og -lev, antages at være de ældste, 
de yngste af dem er maaske -lev-Navnene, som efter Forfatterens 
.\I ening skulde stamme fra Tiden omkring Aar 500.1) Yngre end 
de nævnte Bynavne er de, der ender paa -tofte, -torp, -bØlle og 
-rpd. Imidlertid kan den Mulighed foreligge, at et yngre Navn 
har afl øs t et ældre, saa at man vel kan paastaa, at en By med 
el gammelt Navn ogsaa er gammel,2 ) men ikke at en By, der har 
et ungt Na,;n, er fra en sen Tid . 

.\Ian linder alle de nævnte ældre Endelser paa Fyen, men lmn 
-lev-Navnene er forholdsvis talrige. De synes særJ,ig knyttede til 
Nordfyen. Af 32 Byer med denne Endelse hØrer 7 hjemme i Lunde 
Herred, 7 i Skovby Herred, 4 i Venels og 3 i Skam Herred. Det 
bliver ialt 21 i disse 4 nordfyenske Herreder. I Salling Herred 
findes 3 -lev-Navne, men i Baag, Sunds og Gudme Herreder fin
des ingen. Gislev i Gudme Herred hed oprindelig Gysæl 3 ). Om 
-lev-Byerne har jeg andetsteds udtalt, at deres Navne skulde hid
røre fra Danernes eller Skjoldungeslægtens Erobring af Landet i 
Tiden omkring Aar 500.4 ) Disse Byer skulde være Danekongens 
BelØnning til hans :Mænd, som de saa har faaet Navn efter. Det 
er sandsynligt, at Kongen har givet dem Byer eller Storgaarde 
og ikke skov bevokset, ubeboet J ord, som de selv simide opclyrl<e . 
.\'Ian maa derfor an tage, at disse Byer bi elligere har haft et andet 
Navn. i\Ien det er vel ogsaa h ændt, at det nye Navn ikke er siaaet 
an, og a t Byen har beholdt sit gamle Navn, selv om den er givet 
af Kongen som "Lev" til en eller anclen Stormand. Da -lev-Byerne 
særlig ligger i Norclfyen, har denne Del af Øen rnaaske da været 
den vigtigste. 

De Øvrige gamle Endelser skal jeg · ikke komme nærmere ind 
paa, men kun anfØre, at Endelsen -inge hyppigst findes i Salling, 
Gudme og Vinding Herreder. I Skam, Lunde og Skovby Herreeler 
er der kun faa Navne med denne Endelse. Torpbyerne finder man 
overalt paa Fyen, mange er smaa, enkelte er kun Enestegaarde, 
men nogle er dog store Byer. Frørup i Vinding Herreel er saalecles 
en meget stor By, dens dyrkede Areal udgjorde 1682 1500 Tdr. 

l ) Se Fortid og Kutid IV, 93 II. 2) Helt absol ut er d enne Paastand dog ikl< c a ltid; 
har 2 Kabobyer samme gam le Navn, kan den ene jo være en Ud flytterby f ra d en an
den. ~) Kon g Va ld em a r s .Jordehog y ed O. Nielsen S. 23. 4) Fortid og 1\:utid IY, 99 IT. 
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Land, en anden -torp-By i Sognet, Taarup, havde 994 Tdr. Land 
Agerjord. Aastrup og Haastrup i Salling Herred og Tommerup i 
Odense Herred havde ligeledes over 1000 Tdr. Land Agerjord i 
1682. 

Paa Fyen fandtes forøvrigt da 20 Byer, der havde over 1000 
Tdr. Land dyrket Land. Den største af Øens Landsbyer var Horne 
i Salling Herred, der havde ikke mindre end 2571 Tdr. Land Ager
jord, hvilket er en kvart KvadratmiL Dens Hartkorn var 420 Tdr., 
og den havde 60 Gaarde. Af de store Byer ligger de 6 i Salling 
Herre.d, 5 i Odense, 3 i Baag og 2 i Gudme HerreeL De fleste ligger 
i Egne, hvor der findes Skov, og det skyldes vel ofte Rydning af 
denne, at deres Agerjord er blevet saa udstrakt. At de næsten 
mangler i Nordfyen, er derfor vel et Bevis paa, at Skovene her 
tidlig er faldet. En Ting maa dog her tages i Betragtning, nemlig 
.a t By og Ejerlav ikke altid faldt sammen, og at der fra en By ofte 
kan være fraskilt, underticlen i en sen Tid, Byer eller ·Gaarde, der 
1682 havde deres egen i'I'Iark. Andre Steder laa 2 Byer endnu 1682 
i Markfællessskab med hinanden og udgjorde et EjerlaY, men 
foran er kun regnet med Byer og ikke med Ejerlav. HaarsleY i 
Skovby Herred havde .Markfællesskab med FarsbØlle og Lykkes
borg. Haarslev havde 1682 850 Td. Land dyrket Jord og de 2 
andre henholdsvis 106 og 99, som tildels laa paa Haarslev Mark: 
det bliver-ialt 1055 Td. Land Agerjord. Store Byer maa vel i Reg
len antages at være gamle, dels tager det nogen Tid for en 
Landsby at vokse, dels har der kun i den æ ldre Oldtid været til
strækkelig Plads til dens store Marker. Men gamle Byer er ikke 
a ltid store, undertiden kan de have staaet i Stampe, ofte kan der 
vaa deres Marker være opstaaet mindre Byer, der maaske fØrst 
har haft Markfællesskab med dem, men senere har faaet deres 
J ord fraskilt fra Moderbyens. Der findes enkelte Smaabyer eller 
Gaarcle, hvis Navn ender paa -inge, saaledes Tevring i Veflinge 
Sogn, der 1682 havde 2 Gaarde, Laaninge i Vissenbjærg Sogn, der 
l igeledes havde 2 Gaarcle, disse ligger i Skovby Herred. Vellingc 
i Skam Herred havde 4 Gaarde, der dog var store, idet de havde 
~O Tdr. Hartkorn og 226 Tdr. Land Agerjord . 

Lev-byerne kunde ogsaa være smaa . Sierslevhus i Lunde Her
red Ya r en Gaard paa 2 Tdr. Hartkorn, men maaske er dette Navn 
ikke noget ægte -lev-Navn. Hjorslev i Lunde Herred havde 1682 
3 -18 Tdr. Agerland og Emmelev i samme Herred 356. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1937



30 

Enestegaarde finder man paa Fyen særlig i enkelte Sogne, 
r. Eks . Ubberud Sogn i Odense Herred, Vigerslev og nogle andre 
Sogne i Skovby Herred. Derimod fandtes der i Gudme Herred 
ikke stort flere end Herregaardene, og flere af disse har vist fØr 
haft ;\larkfællesskab med en By eller selv været en By. Hvorfor 
er der nu Enestegaarde nogle Steder og ikke i det næYnte Herred, 
skØnt disse Gaarde ni er et Tegn paa, at Egnen er blevet sent 
opdyrket, og Gudme Herred endnu ca. 1200 var meget lidt op
dyrket? Det skyldes muligvis Ejendomsforholdene, Enestegaar
dene er ikke opstaaet paa BØnderbyernes Fællesjord, men i Kro
nens og Godsejernes Enem:c-c rkeskove. I Hestbjærg Enemærke
sko\· lun·de Dalum Kloster 1587 24 Enestegaarde,1 ) hvoraf de 
fleste ligger i Ubberud Sogn. I en Registratur over St. Knuds Klo
stt•rs Breve nævnes liere Steder Gaarde oprettede i Klostrets Ene
ma~ rker. Et oprindeligt kon geligt Enema~rke er maaske ogsaa 
Vissenbjærg Sogn, der var et eget Birk. Her var i det 17. Aarhun
drede ikke saa faa Selvejere, og tidligere har der vel været flere. 
Aarsagen hertil kan væ re, at de fØrste Beboere selv har opdyrket 
Jorden og bygget Husene for egen Regning, samt tillige at det 
nu Kongen, der ejede Jorden . Han fik nemlig igennem Selvejer
nes Afgifter og Skatte r fuld Erstatning for den. I Sognet findes 
dog f1ere Byer end Enkeltgaarde, det skyldes maaske, at den fØr
ste Bebyggelse ligger saa langt tilbage, at der af' Gaardene er 
bleven Byer. En stor Del Bynavne i dette Sogn ender paa -bØlle. 
:\Ion det ikke skulde staa i Forbinelelse med, at de første Beboere 
'ar Selvej ere? 

Den Del af Nordfyen, der ligger lige Vest for Odense Fjord om
fattende den største Del af Lunde og Skam Herreder og wl ogsaa 
en mindre Del af Skovby Herred, kaldes nu Sletten og er et \'el
opdyrket Land med meget lidt Skov. Tidligere og maaske nogle 
Stede r endnu kaldtes den Nørresletten. Dette NaYn bruges 1780 
i en Indberetning fra Gyldensteen.2 ) Til Navnet Sletten sYarer 
XaYnet Heden, som den flade, velclyrkecle, skovløse Egn mellem 
KØbenhavn og Roskilde kaldes. Man finder ogsaa andre Steder 
pa a Sjælland Ordet Hede anvendt om flad e, skovlØse Egne. Paa 
Laalancl kaldte man derimod de OYerdreY, som fandtes der, for 
Heder, skønt der ikke der ligesaa lidt som paa Sjælland fandtes 
Lyng. Ordet Hede finder man ogsaa brugt paa Fyen. Efterser man 

') Dal11m l.t ·ns .Jonlrbog 1;""1 R7-SR . 2) lndhPrdn. ang. Fo,·hl!clr i ngPr i J.a ndY:• ·st•n('t. 
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~IarkbØgerne fra 1682, vil man finde, at der baade paa Sjælland 
og paa Sletten i Nordfyen findes Navne som Hedemark, Hedeagre 
o. s . v. ~len hvad har Beboerne ment med disse Navne? Det kan 
sikkert ikke være Agerjorden, man har kaldt saaledes, man maa 
antage, at det er den u dyrkede, skovlØse J ord, som de har kaldt 
saaledes, i Lighed med at man paa Laaland kaldte Overdrevene 
Heder. 

I det fØI.gcnde skal nævnes nogle af disse forhenværende Heder. 
Uggerslev i Skam Herred havde 1682 en Hed emark, der laa nor
den for Byen og mod Nord s trakte sig til Ringe Mark. Byen HØj
rup, der ligger Vest for Uggerslev, havde ligeledes en Hedemark, 
der laa Østen for Byen og maa have stødt op til Uggerslev Hede
mark. I Ringe var der ingen Mark af dette Navn, men i SØn der
marken fandtes Hedeagre og SØnder Hede, der laa mod Syd i den. 
~I ellem disse 3 Byer maa der engang have været en Hede, vel 
na~ rmest et Overdrev, hvoraf de 3 ~'[ arker h ar faaet deres Navn. 
Uggerslev havde 1682 ingen Skov, der fand tes hell e r ikke paa 
Byens J\farker Gærdsel, som man maatte kØbe paa andre Steder. 
Skovene er formodentlig tidligt forsvundet her, siden der 1682 
ikke engang var Rester af dem tilbage. I Lumby Sogn i Lunde 
Herred havde Byerne Lumby, Stige, AncJerup og Hauge, der lig
ger i Nærheden af hinanden, hver sin Hedemarie Da Lumby i 
Kong Vald ema rs Jordebog h edder Ljungby, maa her vel engang 
have været lyngbevoksede Steder. Otterup i samme Herred havde 
en Hedemark, der grænsede til Hjorslev Mark, Nord for Nlarken 
la a Store og Lille Nymarks Agre. Byen h aYd e 1682 hverken Skov 
el ler Gæ rdsel, som maatte kØbes langvejs fra. Den nærliggend e 
By Daugstrup havde 1682 en aarlig Overdrift, der var takseret til 
-±0 Høveder, som kaldtes Daugstrup Hede, hvori ogsaa Hjorslev 
Bymænd havde Del. I Fyens øvrige Herreder finder man ligeledes 
Hedemarker. I Vindinge Herred havde f. Eks. Ullerslev en Hede
mark, hvori fandtes et Agerskifte, der k al dtes Lunden, h er maa 
a ltsaa engang have været Skov. De tre Byer Lamclrup , Kullerup 
og Saaderup haYde 1759 Fællesskab i en H edema rk og ligeled es 
de 2 Byer Eliinge og Hefsvindinge. Ved Gennemsyn af ~'lark

boge rne vil man snart find e endnu llere Hed emarker og Navne 
sa mm ensat med Hede, hYoraf nogle vil blive na'vnte i det fØl
gende . :-..raYnet paa Byen Heden i Salling Herred har vel ogsaa 
noge t med Hed e at gøre. 
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Byen Bro i Venels Herred havde en Nymark, der laa Nord for 
Byen og siges at være en Ruem a rk. Ordet Ru, der indgaar i flere 
Bynavne og mange Marknavne, maa være beslægtet m ed Endelsen 
rØd ell er rud, og ligesom disse et Vidnesbyrd om tidligere Skove, 
som ;\[arken har yæret bevokset m ed, og som er bl evet ryddet for 
at give Plads til Agerland . SkoYen har Yel til sidst kun været Krat 
og Underskov, thi ell ers vilde m an ikke have rydd et den. 

I Lunde Herred var Hj adslrup Sogn 1682 det bedst opdyrkede 
med 66 pCt. Agerjord. Norup Sogn havde kun 1503 Tdr. Ager
jord, hvad der er 41 pCt. af det Areal, som Sognet nu omfatter; 
men flere Vige af Havet er h e r bleyet inddæmmet, saa Sognet har 
1682 ikke været saa stort som nu . Det dyrkede Areal har altsaa 
været forholdsvis større. De øvri ge Sogne har i Reglen 50- 60 pCt. 
Agerland, saavidt det kan ses, thi nogle Steder synes Sognegræn
serne at være forandrede. Herredet h ar nu kun lidt Skov i Skeby 
og Østrup Sogne, men i en fj ern Fortid h ar vel de foran nævnte 
Heder været skovbevoksede. Mod Syd i Lumby Sogn var der 
endnu i det 16. Aarhundrede Skov til Nisted, Anderup og "Szeyrsz
lØff " 1 ) ( Sierslev hus). I Allesø Sogn, der ligger vesten fo r Lumby 
Sogn , var der 1682 en Skovsmark, der laa vesten fo r Byen. Vest 
for denne Mark laa Vimosemarken, om h vilket det siges, at den 
til fo rn h avde været en Buskeskov og været brugt til Græsning; 
fØrst for kort Tid siden var den indtaget til P 1Øjeland .2 ) Nogef 
lignende var Tilfæ ldet med ::\Iaemosemarken, der laa norden for 
den . Endvidere hed en af Byens Ma rker Tokkeskovmark, den laa 
ogsaa Nord for Byen. 

Skam Herred ligger Vest for Lunde Herred og er ligeledes tem
melig blottet fo r SkoY undtagen mod Nord ved Herregaarden 
Einsidelsborg. Beds t opdyrket var 1682 HØjrup Sogn med 74 pCt. 
og Uggerslev Sogn med 70 pCt. Agerjord. Sognene ved Kysten 
havde i Forhold til deres nuvæ rende Areal kun lidt Agerjord 
1682. Men dette skyldes vel tildels Inddæmninger fra Havet, samt 
maaske ogsaa større Engarealer. Naar Agernæs 1682 kun havde 
293 Tdr. Land Agerjord, men ikke mindre end 108 Tdr. Ha rtkorn, 
skyldes dette sikkert, a t der h Ørte en Del Enge til Byen . Sydlig 
i Herredet ligger Herredsbyen Skamby omgivet af en Del Torp
byer og Bolmerod, hvilket Navn vel er sammensat m ed rØd . Dette 
kunde tyde paa, at E gnen her var sent opdyrket, saa m eget mere 

l) Æ. d . Arkivreg. V, 244 tr. 2) ~1arkhog :\r. ~()2. 
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som Sognet ligger op til SØndersø Sogn, hvor der tidligere var en 
Del Skov. Men der findes i Sognet ikke saa mange Navne, der 
minder om Skov. Desuden findes paa 2 af Byernes Marker Mark
navne, der utYivlsomi minder om gammel Bebyggelse. I Rostrup 
Søndermark nævnes i Markbogen Tunekiers Aas og i Stensby 
Østerm~rk Thunekiers Di!I.l) I Præstø Amt paa Sjælland syne.;; 
Navne, der er sammensat med Tun, at staa i nær Forbindelse med 
Grave fra Folkevandringsticlen,2

) saa man maa formode, at Torp
navnene har afløst et eller andet gammelt Navn. 

Skovby Herred ligger Vest for Skam Herred, men strækker sig 
længere mod Syd end dette og Lunde Herred. Fra Kysten mod 
Nord strækker det sig 20 km ind i Landet til Odense Herred og 
Vissenbjærg Birk. Dette bevirker, at Forholdene her bliver meget 
forskell ige. Gammelt opdyrket Land særlig mod Øst og Nord og 
SkoY eller ryddet Skov mod Syd og tildels ogsaa mod Nord og 
Vest. Melby og Ejlby Sogne var 1682 de bedst opdyrkede med 
henholdsvis 81 pCt. og 74 pCt. Agerjord. Byerne i disse 2 Sogne 
har dog ikke særlig gam le Navne, et enkelt Ejlbylunde minder 
om Skov, men Tuunekiers Dee! paa Jullerup i\Iark, der nævnes i 
.\Iarkbogen fra 1682,3 ) vidner dog om, at der alt tidligt har yærel 
Bebyggelse i Sognet. I Særslev Sogn, der ligger Syd for de 
2 nævnte Sogne, var 1682 68 pCt. af Arealel opdyrket. I dette 
Sogn findes ikke mindre end 3 -l ev-Navne, nemlig Særslev, Ko
sterlev og Hemmerslev. Tæt ved disse Byer ligger mod SydØst 
endvidere Ørridslev og Vigerslev. Dette viser, at Sognet og Om
egnen er gammelt opdyrket Land. Urnefund paa Moderup Mark 
i Særslev Sogn fortæller, at dette maaske ogsaa gælder Torp
byerne. Men trods dette finder man ogsaa Marknavne og andre 
Vidnesbyrd, der siger os, at der langt frem i Tiden har været 
uopdyrket J ord og Skov mellem Byerne, saa det ser ud til, at 
disse og deres Marker er gamle Rydninger i et ellers med Skov 
bedækket Land . Saaledes gav Selvejerne i Sognet blandt andet 
hnr 15 Læs Ved.4 ) Særslev Præst havde et Agerskifte elle ,· 
\ Tænge, der kaldtes Lunden, og andre Marknavne vidner ligeledes 
om Skov. Men denne var vist 1682 forsvundet de fleste Steder i 

ognet. Om Særslev hedder det saaledes, at der til Byen "er 
a ldeles ingen Ildebrand af Træ eller T ørveskær, ej heller Staver-

l) Markbog Nr. 478. 2) Aarbog for Præ stø Amt 1024, S. 64 f. 3) X•·. 188. 4) Ru 
::a ard Lens Jordebøger. 
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hug, men lwad GærdseJhug angaar, er en ganske ringe Del, som 
dog ikke for noget kan es tim eres ''.1) 

Paa Fyen finder man en Del Navne, der er sammensat med Or
det Bj ørn. Om BjØrnens Tilstedeværelse i Landet har man ingen 
historiske Efterretninger og vel kun faa Fund af dens Knogler . 
.\Ten disse Navne maa vel være et Vidnesbyrd om, at den har 
Yærct til Stede i en ikke altfor fjern Fortid . Paa Askeby Mark 
i Sæ rsley Sogn findes paa orig. K. Nr. l anfØrt BiØrnekiers Agre 
noget Syd for Byen. I Haarslev Sogn er en Gaard, kaldet Bjørns
bogaard. Paa AllesØ :VIark nævnes i Markbog Nr. 462 BiØrnemosse 
Dild ; paa Næs by ~vi ark i Næsbyhoved-Broby Sogn nævnes i Mkb. 
~r. 450 BiØrnekiers StØcher, paa Korup Mark nævnes i Mkb. Nr. 
H8 Store og Lille BiØrne Schifit, og paa Reneler lVIark i Brylle 
Sogn nævnes i Mkb. Nr. 444 BiØrnemoese Agre . Flere andre kan 
nævnes i andre Egne af Fyen. Om tidligere Heder eller OvcrdreY 
minder Store Hee Agre og Hedeagre paa Kosterlev Mark, der laa 
i ;\!ærhcclen af det Sted, lwor Byens ~Iark stødte sammen med 
Yi gersle \ og Veflinge :Vlarker. I Markbogen nævnes Særslev Lille 
og Store Hede som Navn paa 2 af Byens Marker, den sidstnævnte 
laa Øst for denne. I HemmerslcY, Sognets tredie -l ev-By, nævnes 
i Dugsmarken et Fald Heden. Denne By havde Markfællesskab 
med Byen S. EsterbØlle og Gaarden Brunlund, saaledes, at deres 
Agre laa sammenblandede. Gaardene i S. EsterbØlle havde store 
Lykker, og det maa vel antages, at de engang er udflyttede fra 
.\'loderbyen Hemmerslev eller maaske ny anlagte paa denne Bys 
Omraade af Beboerne i den. 

Da disse tre -lev-Byer i Sognet fik Navn, synes Egnen ingen
lunde at have væ ret velopclyrket, sl<Ønt der i Nærheden findes 
flere andre Byer med gamle Navne. Skov, Krat og maaske ogsaa 
uopdyrkede Heder har der været mellem Byerne. Maaske har 
Agerbruget ikke været Hovederhvervet, men Kvægbrug, hvad de 
mange Lykker, der ofte findes ved Byerne, liggende lige ved Gaar
dene, synes at sige. Thi det synes rimeligt at antage, at disse 
Lykker, som enkelte Steder endnu 1682 var skovbevokset, har 
været bestemt til Ophold for Kvæget og ikke til Agerbrug, da del 
vel ikke paa den Tid, da L andet var saa lidet opdyrket, har været 
raadeligt at lade Kvæget gaa i de store Skove. 

Vest og Syd for SærsleY Sogn ligger de 3 gamle Byer Haarsle \ , 

l) Markbog Nr. 503 . 
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Veflinge og Vigerslev, der synes at have ligget, hvor den mere 
samlede Bebyggelse i Nordfyen stØdte om til de store Skove i 
Fyens l\Iidte. Helt ubeboet har disse Skove dog næppe været, thi 
hist og her har der vel ligget smaa Byer eller Gaarde. I Veflinge 
Sogn ligger Tevring, der 1682 kun var 2 Gaarde, og i Vissenbjærg 
ligger Laaninge, der ligeledes 1682 var 2 Gaarde. Disse Navne 
kan maaske være gamle. Endvidere fandtes der mellem Mark
navnene en Del Navne sammensat med Bo, hvilke Navne maaske 
er gamle.1 ) Paa Høved Bys :Nlarl{ i Veflinge Sogn nævnes 1682 
Boebierg Lyehe, paa Skalbjærg Mark i Vissenbjærg Sogn nævnes 
Atterboe Mark, der laa østen for Byen, og i denne fandtes Boe
hiergets Dee!. Paa Kaadekilde Mark fandtes Boebierg Lyche og 
paa Kjelstrup .\Iark Boemoes Stycher. Paa denne Bys Mark fin
der man ogsaa en Tullebiergs Dild·, der, hvis det er sammensat 
med Thul, Navnet paa Odins Præster, maa gaa tilbage til den 
hedenske T·id. I Veflinge Sogn var 1682 kun 34 pCt. af Jorden op
dyrket, i Vigerslev Sogn 40 pCt. og i Haarslev Sogn 46 pCt. Fra 
de mcvnte gamle Byer er saa Opdyrkningen udgaaet. Haarslev 
havde endnu 1682 Markfællesskab med FarsbØlle og Lykkesborg 
og Vigerslev med Rude . I disse 3 Sogne findes endnu en Del Skov, 
flere Navne mineler endnu derom, f. Eks . Rude, Skovgaarcle, Jul
skov, ElverØd, TaagerØcl og flere andre ikke alene By- og Gaard
navne, men ogsaa . .\larknavne i Vigerslev Sogn foruden de i de 
2 andre Sogne. Men i dis~e Sogne fandtes ogsaa en Del Navne 
sammensat med Hede, der viser, at Jorden maaske ikke altid er 
gaaet direkte fra Skov over til Agerland. Nygaard siges i Mark
bogen at ligge paa Heden, den havde noget Jord i Veflinge Hede. 
Trolddal havde en Hedemark, en Del af denne var opdyrket, en 
Del bestod af Hedepletter, der var utjenlige til Høbund. I Mark
bogen nævnes Hedeboerne, der havde en Mark , de r kaldtes Ny
mark, herforuden havde de Tofter og Lykker til deres Huse og 
Gaarde, noget, der var meget almindeligt i Skovegne, hvor Fæl
lesskabet ikke var saa .gennemfØrt som i skovlØse Egne. Indheg
ninger og Lykker er v,ist ofte et Tegn paa, at her har været Skov, 
og i mange Tilfælde tillige paa, at Egnen er sent opdyrket; i helt 
kovløse Egne forekommer de sjældent, knap nok som Mark

navne. 
\fod ::\'ord i Skovby Herred var der et vidtlØftigt Fællesskab 

l ) SP Fortid og Nul id IV, 116. 
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mellem flere af Byerne i Harredslev Sogn. Denne By havde sin 
J ord for sig s el Y, og det samme var Tilfældet med Harredslev
gaard, skØnt Gaarden og Byen ligger meget nær ved hinanden. 
l\laaske har de engang i Middelalderen faaet deres Jord fraskilt 
fra hinanden . Byen og Gaarden skilles ved en Aa fra den øvrige 
Del af Sognet. Lige Vest for Aaen ligger Byerne Skaarup og Tofte, 
den sidste sydligst, her laa ogsaa en By HagebØlle, der nævnes 
166-±, men som 1688 vistnok er blevet regnet til Tofte, hvortil 
den Yel endnu regnes . Disse Byer havde indbyrdes Markfælles
skab. Det samme var Tilfældet m ed de Vest og Sydvest for lig
gende Byer Skovby, Kærby og Eskildstrup og de 2 Enestegaarde 
Brandholt og Ellegaard . Det er vanskeligt at sige, hvilke Byer der 
er de ældste i disse to Ejerlav, det vil kræve en vidtlØftig Under
søgelse af Markbogen . Men da Byerne ligger et Stykke Vej fra 
Kysten, hvor der vel h er ligesom i mange Egne af Landet har 
været Skov, maa Skaarup, der ligger nærmere den end Tofte, vel 
være yngre end denne By, hvad vel tildels ogsaa kan sluttes af 
Navnet. Ligesaa er vel Eskildrup og de 2 Enestegaarde yngre end 
Kærby og Skovby. Den sidste har givet Herredet Navn og maa 
derfor være forholdsvis gammel. I Sandager Sogn, Nabosognet 
mod Øst, er der endnu lidt tilbage af de gamle Kystskove. Til 
dette Sogn hØrer den tidligere Ø eller HalvØ LangØ, der fØr var 
fælles Overdrev for Gyldensten, Sandagergaard, Jerstrup og 
V. Egense. Nabosognet mod Vest, Ore Sogn, tidligere Konge- eller 
Krongods, har endnu noget Skov. Navnet Ore er vel ogsaa et 
Minde om, at Egnen har været uopdyrket . Ikke desto mindre er 
dog her ligesom ved Oure i Gudme Herred fundet en større Grav
plads fra J ernalderen. Vidner disse om, at der endnu tidligere, 
end Navnet blev givet, har været Beboelse paa dette Sted, eller 
begravede man de dØde fjernt fra menneskelig Bopæl? I sidste 
Tilfælde behøver en Landsby ikke at være gammel, hvis der paa 
dens Mark findes Grave. 

Skovby Herred er nu og var ogsaa i det 17. Aarhundrede langt 
mere skovrigt end Lunde og Skam Herreder. Af Lensregnska
berne faar man Oplysning om Kronens Skove, de fortæller os, 
hvor mange Svin der i Oldenaarene kunde indbrændes paa dem 
for at blive fede af Træernes Frugter. Derimod er man daarlig 
underrettet om de private Skove, som meget ofte hØrte under 
Hovedgaardenes Takst og derfor ikke blev særlig sat i Hartkorn 
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i Matriklerne 1662 og 1664. Man faar ganske vist af 1\!Iatriklen 
1688 Oplysning om alle Skove, men dels var de da mange Steder 
meget forhuggede, og dels blev de da vist takseret temmelig lavt. 
Skovby Herred hørte under Rugaard Len, og i dettes Regnskab 
nævnes foruden et Par mindre Skove Kongeskoven, paa hvilken 
der i det meget gode Oldenaar 1616 var indbrændt 1628k Svin (to 
eller flere Grise regnedes for et gammelt Svin ) . Under Navnet 
Kongeskov maa da være forsiaaet de til Rugaard hØrende Skove 
i Nærheden af Gaarden.1 ) I 1682 skelnes mellem Rugaards Skove, 
der takseredes til 200 Svins Olden, og Konge- eller Fællesskoven 
i Haarslev Sogn, der kun takseredes til at kunne fede 40 Svin. 
I Matrikelsarkivet findes et Kort over J{ongens Fælledsskov i 
Haarslev Sogn, den strakte sig fra Prisak i Nord til Hindevad 
Skov i Syd . Til Oregaard angives Skovene i Gaardens Birk 1664 
at være takserede til 600 Svins Olden, i 1682 blev de takserede til 
400 Svins Olden; Skovene til SØndersø By takseredes 1664 til 
200 Svins Olden. Men tidligere havde de været større, den un
der Dallund hØrende Del var i SØdskendeskifte blevet ansat til 
350 Svins Olden, desuden har de andre Lodsejere i Byen vel ogsaa 
haft deres Andel. Mod Syd ligger endnu lidt Skov, tidligere har 
den vel strakt sig meget længere mod Nord. I Sognet ligger Vedby, 
hvor det fØrste Led vel er Ved, Skov. Tidligere hØrte der ogsaa 
Skov til Byen.2 ) 

St. Knuds Kloster i Odense ejede i Middelalderen flere Skove i 
Vigerslev Sogn, saaledes Dans Skovskifte i Vigerslev Skov, det 
var stenet og stablet, det vil sige indhegnet, og Klosteret kunde 
fri 100 Svin, naar der var Olden enten paa Eg eller BØg. End
videre ejede Klostret Munkeskov i Nærheden af MØllegaard og 
Munkehus, der var bygget i Skoven. Paa denne kunde fedes 
60 Svin, naar Egen bar, og 220, naar BØgen bar.3 ) MØllegaard og 
:\Iunkehus tilhØrte 1664 Odense Hospital, som til dem og nogle 
andre Gaarde havde Skov til 120 Svins Olden. Enkelte Gaarde 
havde endnu 1664 betydelige Skove, en Gaard i Morud saaledes 
til 200 Svins Olden og en Gaard i Travn til 150 Svins Olden . Disse 
2 Gaarde ligger i Vigerslev Sogn, der 1664 synes at have haft 
mere Skov end Haarslev og Veflinge Sogne. Vædeledgaard i det 

l ) I Rugaards Lens El<strasl<attemandtaller 1610 nævnes ca. 20 Kron etjenere under 
Kongeskoven, boende i Torperne omkring Rugaarcl. 2) Karl Hansen . Danske Riclder
hor~e S. 18 f. 3) Æ . d. Arld v reg. V, 238, 240. 
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sidstnævnte Sogn havde Skov til 24 Svins Olderi. Halvdelen af 
denne Gaard blev 1632 skØdet til Frederik Markdanner, og der 
var da Skov til hel e Gaarden til 200 Svins Olden, i SkØdet kaldes 
den Vedeller.1 ) 

Under Rugaarcl Len hØrte ogsaa Vissenbjæ rg Birk, hvor der 
var og endnu er en Del Skov, der dels hØrte til FæstebØndernes 
Gaarcle og dels ejedes af SelvejerbØnderne. FæstebØnderne maatte 
her som anclets teds give Oldengæld af de Svin, som de havde paa 
Olelen i Skovene. Reglen var hvert sjette Svin, men i et meget 
godt Oldenaar som 1616 nøjedes man med hvert tiende, og i el 
meget daarligt Aar maatte de underliden give hvert femte Svin. 

I Stedet for Svin gaves der, naar nogen ikke havde et fuldt 
Læg Svin, Penge, l :Mark eller undertiden mere for hvert. Selv
ejerbØnderne havde deres egne Svin fri paa de Skove, der hØrte 
t il deres Gaarcle, men tog de fremmede Svin ind paa disse, skulde 
de give Kronen den halve Oldengæld. Paa Selvejernes Skove bleY 
1616 indbrændt 659 ~ af deres egne Svin og 293 fremmede; paa 
FæstebØndernes Skove blev samme Aar indbrændt 304 Svin. Dette 
bliverialt 1526 ~ Svin, men 1616 var ogsaa et af de bedste Olden
aar; der har senere næppe været saa mange Svin paa Olden i 
Sognets Skove. I Aar 1629 var der 600 Svin paa Kongeskoven, 
samtidig blev Vissenbjærg Sogns Skove takseret for 600 Svin, 
hvoraf Halvdelen var paa Kongens Part og Halvdelen paa Selv
ejernes . Hertil maa maaske lægges nogle Svin, som har været 
indbrændt paa de Skove, som tilhØrte Kirken, Præsten, adelige 
eller hØrte til andre kongelige Len . 

I Vissenbjærg Sogn ligger Sognets 2 største Byer mod Syd. 
Bred med 11 Gaarcle og Skalbjærg med 18 Gaarcle, der dog kun 
er halvt saa store som dem i Bred. I Sognets sydlige Del ligger 
ogsaa Præstegaarden og Kirken. Til Præstegaardens J ord, hvor
paa Kirken ligger, støder næsten alle Sognets andre Byers Mar
ker, der derfra breder sig stj erneformet ud. Fra Kirken er der 
langt til de Kirker, der ligger Nord for Sognet, saaledes 2 Mil til 
Haarsiev Kirke. Derimod er der forholdsvis kort, 4 ~-5 q km til 
de sydligere liggende Tommerup, Orte og Skydebjærg Kirker . 
Bebyggelsen maa vel, som Propr. F . Hjort mener,2 ) være udgaael 
fra Syd. Sognet hørte da ogsaa til det Syd for liggende Baag 
Herre cl. 

1) Kron ens Skød er I, 455. 2) Hist. Oplysninge r om \'issenbjcc rg So~ n og Bi rk. S. 7!1. 
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Skovene i Vissenbjærg og de Nord for liggende Sogne har mod 
Øst fortsat sig ind i Ubberud Sogn, hvor Hestbjærg Skov 1619 
blev takseret til 250 Svins Olden. I det Øst for liggende Paarup 
Sogn var der ~Iarkfællesskab mellem Paarup, Snestrup og Tarup, 
et T egn paa sen Opdyrkning. Her haYde Gaardene ofte store 
Lykker. Gaarden Ellegaard i dette Sogn havde 1632 Skov til 370 
SYin s Olden.1 ) Dens Jord bestod for en Del af Lykker, hvoraf 
en hed Nylykke. Disse Skove har staaet i Forbindelse med dem i 

Lumby Sogn Nord for Odense og skilt denne By fra Sletten i 
-:\Tordfyen. Mod Syd synes Egnen derimod tidligere at være blevet 
bebygget, her ligger forholdsvis nær ved Odense Dalum, der nu 
er en Forstad Lil Byen, Sanderum, Hjallese, StenlØse samt mod 
Øst Ejby og Aasnm, alle gamle og store Byer. 

V ends Herred var som fo ran anført et veldyrket Land 1682. 
~Iod Øst fandtes dog en Del Skov, ·der skilte Herredet fra Skovby 
Herred . De to Gr~cnsesogne, Harndrup og Hørup, var blandt de 
mindst opdyrkede, idet kun 44 pCt . af J orden her var Agerland 
1682. Harndrup By, der nu ikke har megen Skov, havde 1664 
SkoY til 292 Svins Olden. Mod Nord langs Kysten var der ogsaa 
en Del Skov og havde tidligere været mere. Bro havde Skov til 
300 Svins Olden, derimod havde Varbjærg ikke mere Skov 1664. 
I Boerslev Sogn har Kirkebyen Markfællesskab med den nær
mere Kysten liggende By Blanke, der vel er anlagt i den tidligere 
SkoY langs Kysten. I Vejlby Sogn hanle HØgle Markfællesskab 
med den Nord for og nærmere Kysten l,iggende By Høgle Taarup. 
I Nærheden af den sidstnævnte By finder man paa Kort Navne 
som Brændeskov, HøgleskoY og VejlbyskoY foruden en Del endnu 
eksisterende Skove. Det m indst opdyrkede Sogn var 1682 Føns 
Sogn, hvor kun 29 pCt. af Jorden var Agerland. Skoven paa Halv
øen Fønsskov blev 1664 ansat til 600 Svins Olden; mod Syd synes 
et Skovbælte ligeledes al have skilt dette Herred fra det Syd for 
liggende Baag Herred. 

11 :\htgt•sli i l tt· :l-L .J11ni Jti:{~ llJf•cl !Ians Linfi('llo\· lllt.'d Brsig:trlsPJJ til d et-te. 
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