
TRÆK AF FYNSKE VEJES HISTORIE 

l. 

Af J. Høirttp. 

I oktober 1953 stødte man på sten, da man gravede i konsul Klindt 

Jørgensens have her i Nyborg. Stedet ligger roo m sydvest for 

Danehofslottet og 20 m fra voldgraven. Denne have samt tømmer

pladsen øst for og gymnasiets grund syd for er det område, hvor 

"Kongens Bastion" har ligget. Bygningen af denne bastion blev 

påbegyndt r64 5 og fuldført efter svenskekrigen i årene r66o-65 
sammen med de andre bastioner og volde, som ligger vest og nord 

for slottet om til Landporten ( fæstningsporten). Bastionen blev 

sløjfet r876. Jorden blev brugt til opfyldning af Kamhullet, hvor 

Svendborgbanens skinner nu ligger, og senere r887-88 blev real

skolen (nu gymnasiet) bygget på arealet og resten solgt til tømmer

plads og villabebyggelse. 

Konsulen ringede til mig og bad mig komme om at se på de 

fundne sten. Jeg var klar over, at stenene måtte stamme fra opfyld

ningen i fjorden, da bastionen blev bygget for 300 år siden. Det 

gamle billede af byen og slottet i Pufendorfs bog om Carl X 

Gustavs krige (fig. r) viser nemlig, at fjorden dengang gik helt op 
forbi slottet. Men der gik en dæmning over fjorden, der førte en 

vej fra slottet ud mod vest. 

Jeg formodede, at det var denne vejdæmning, man var stødt på, 
og skrev til Nationalmuseet, om der var mulighed for at få fore

taget en undersøgelse. Konsulen, der var meget interesseret, gav 

tilladelse til udgravning i haven. 
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Fif', . r. Nyborg Jiot 1659 med vejen ave.• fio•dell. 

Nationalmuseet havde imidlertid ingen penge til udgravning, 
men fængselsinspektør Kjær og fængselsdirektoratet viste imøde
kommenhed, så 4-5 fanger fra statsfængslet fik lov til at udføre 

arbejdet. 
De første sten, man var stødt på, viste sig kun at være alminde

lig påfyldning, da man byggede bastionen. Men da man kom r m 
ned og fik fjernet ikke alene stenene, men også ler og jord, viste 
der sig en brolagt vej. Den blev afdækket i hele sin bredde og i 
en længde af 6 m. Stadsingeniør Adamsen foretog opmålinger og 
tegnede hosstående gengivelser af brolægningen og beliggenheden 

(fig. 2 og 3). 
Imellem de to rækker større sten midt på billederne (fig. 2 og 4) 

ses kørebanen, hvori vognhjulene har slidt tydelige spor. På begge 
sider af kørebanen er der også brolægning, så der kan viges til 

side, hvis to vogne mødes. 
Da denne kørebane var afdækket, blev der gravet en rende 
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Fig. 2. Tegning af vejen med brolægning. 

SlrolebJI!lning 

l 

. ensvej 
orontJif19 

malr.nr.5.J7 

.. 

Fig. 3· Vejens beliggenhed i haven. 
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Fig. 4· Fotografi af vejen på langs. 

Fig. 5· Fotografi af vejen pJ tværs med renden ned til fjordbrmden. 
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Fig. 6. Den gamle vej ved el-værket. 

dybere ned for at se, hvorledes underlaget var (fig. 5). Det viste 
sig, at der ovenpå den gamle fjordbund var fyldt lyst sand og muld, 
indtil dæmningen kom over vandhøjde, så brolægningen kunne 
anbringes. Det viste sig også, at der under brolægningen ved begge 
sider af kørebanen lå endnu en brolægning, der gik skråt ned på 
begge sider af dæmningen, så denne bedre har kunnet modstå 
vandets bølger og strøm. Vejen har altså oprindelig været ensporet. 
Først senere har man gjort den bredere, så vogne kunne vige ud til 
siderne. 

For IO år siden var man under arbejde ved elektricitetsværket på 
den anden side voldgraven stødt på brolægning So cm under over
fladen. Der var blevet taget fotografier (fig. 6), og det var blevet 
konstateret, at under brolægningen var der singels med murstens
brokker og skåt af glas og lerfliser. 

Nu havde man altså fundet den gamle vej på to steder. Og imens 
vi arbejdede med udgravningen i haven, blev det meddelt mig, at 
man fornylig var stødt på store sten oppe i fængselsmarken. Også 
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Fig. 7· Vejen i fængselsmarken. 

der blev der så foretaget en afdækning, hvorved hele vejbrolægnin

gen kom til syne (fig. 7). 
Disse 3 afdækninger af den gamle vej viser, at den har gået på 

dæmningen over fjorden og videre op over marken i retning mod 

Bøjdenvejen ved Pilshuse. 
Nu ville det naturligvis være meget interessant at få noget mere 

at vide om denne gamle vej. Jeg henvendte mig derfor til amts

vejinspektør Grimstrup i Svendborg, der lånte mig nogle gamle 
vejkort. På et af dem, tegnet i 1795, ser vi den gamle vej (fig. 8). 

Midt på kortet på marken, hvor nu statsfængslet ligger, ser vi 
vejen. "Aflagt vej til Nyborg", står der. Ældre folk kan huske, 
at der gik en gangsti på den gamle vejbane fra Pilshuse over mar
ken ned til Kammen-dæmningen med "Den hvide jomfru" - nu 
Kongens Bastionsvej. Gangstien forsvandt naturligvis, da fængslet 

blev bygget. Da denne gamle vej blev nedlagt r66o, blev vejen 
fra Pilshuse til Nyborg ført ned gennem Telegrafskoven over 
Ladegårdsåen og over til Odensevejen ved Ladefogedhuset. Nu 
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Fig. 8. Vejen ved Nyborg I795· 

kalder vi det Nydarnshuset efter Nydammen, der ligger vest for det. 

Vi ser også, at landevejen til Odense er ved at blive rettet ud. 

Der står langs med den "Det i året 1795 indgrøftede af den ny 

Landevej til Odense". 

Og ligeledes ser vi, at man på dette gamle kort senere har ind

tegnet dæmningen fra Strandporten over fjorden til Dyrehavevej, 
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Fig. 9· Lemmiugs kort ove1~ J\Tyborg /l'et I772. 

den nuværende Strandvej, som blev anlagt 1844-45. Og lidt senere 
blev Vindingevej fra Dyrehavevej op til Pilshuse anlagt, så folk, 
der kom fra Vindinge, blev fri for at køre den lange omvej ad 

Odensevejen og Landporten for at komme ind i Nyborg. 
Et andet gammelt kort - fig. 9, som jeg har fundet i Rigsarkivet 

- viser også denne vej fra Pilshuse over marken til "Kongens 
Bastion". Fra Pilshuse går den nyere vej ned over Telegrafskov
broen og over til Odensevejen, men Vindingevej er ikke anlagt 
endnu. 

Dette kort er tegnet af ingeniørkaptajn Dines Lemming i Nyborg 
og indleveret til overbygningsdirektionen 1772. 

På dette kort lægger vi også mærke til skibsbroen på Holmen 
og til Dyrehavevejen ud til Holekenhavn fjord. Derude var et 
færgested dengang. Den nuværende dæmning blev først anlagt 
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1844-48 samtidig med landevejen til Svendborg over Hesselager. 
Det gamle kort fra 1795 var den eneste oplysning om gamle 

fynske veje, som jeg kunne få fra Svendborg amts vejvæsen. Lande
vejene blev nemlig først henlagt under amterne 1868. 

Jeg aflagde derfor besøg i landsarkivet i Odense, i rigsarkivet, 
det kgl. bibliotek og vejdirektoratet i København for at finde 
oplysninger. 

Hvornår denne gamle vej er anlagt, har jeg ikke kunnet finde 
oplysning om. Men jeg har truffet på så mange andre oplysninger 
vedrørende gamle veje, deres vedligeholdelse og færdselen på dem, 
at arbejdet ikke har været uden interesse, og jeg skal her frem
lægge resultatet af undersøgelserne med hensyn til de fynske veje. 

Jeg har fundet mange gamle kongebreve, til lensmænd o. a., der 
påbyder, at bestemte veje skal brolægges og istandsættes. 

Når jeg ikke har fundet noget kongebrev om denne nu fundne 
vej, skyldes det sikkert, at kongerne så ofte boede i længere tid 
på Nyborg slot. De har da mundtligt pålagt lensmanden at lade 
vejen anlægge og brolægge, så en skrivelse har været unødvendig. 

Det har endvidere vist sig, at brolagte veje har man kunnet bygge 
allerede i oldtiden, selv om det var sjældent. Og den brolægning, 
der er fundet her på den gamle Nyborgvej, ligner ganske den, der 
findes på Frederik II's kongevej fra Frederiksborg til Kronborg, 
hvoraf et stykke endnu ligger i Nyrup Hegn. Den fundne gamle 

vej er altså sikkert bygget på Frederik II's tid (1559-88), ca. 100 år 
før den blev skjult under "Kongens Bastion", der blev anlagt efter 
Svenskekrigen i 166o' erne. 

Oldtid og middelalder. 

At denne vej, der gik fra slottet på en dæmning over fjorden, 
måtte brolægges for at kunne holde til at køre på er klart. Det 
kender man fra de gamle oldtidsveje i Borremose i Himmerland og 
Ellemose ved Tibirke i Nordsjælland. 

Fynske Årbøger 1955



J. Høirup: Træk af fynske vejes histom 

Fig. 10 . OldJidi1Jejen i BorremoJe. 

Den stenlagte vej i Borremose (fig. 10) er 3 m bred og 65 m 
lang. Den er solidt bygget, har en fast makadamisering med mindre 
marksten i flere lag, kantet til begge sider af større sten. Fundne 
potteskår viser, at denne vej stammer fra tidlig jernalder, ca. 
200 år før Kristi fødsel. 

Også oldtidsvejen i Ellemose (fig. II) er 3 m bred. Den er lige
ledes solidt bygget. Først har man bortgravet tørvejord i vejens 
bredde ned til fast bund, muslingeskaller. Derefter har man fyldt 
grus og strandsand i renden. Ovenpå dette har man lagt trærafter 
og derefter kommer brolægningen. Den består af et eller flere 
lag sten alt efter deres størrelse, og ved siderne ligger store rand
sten som i Borremosen. Ovenpå stenene er der lagt grus og småsten 
for at gøre kørebanen jævnere. Denne vej stammer efter fundene 
i den også fra ældre jernalder. 

Lignende stenlagte oldtidsveje over dalsænkninger og engdrag 
er også fundet i Sønderhå sogn i Thy, nord for Ringkøbing ved 
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Fig. II. Oldtidsvejen i Ellemose. 

V ond å, ved Svenstrup syd for Alborg, i Dyrkær mose sydvest for 
Randers og syd for Grænge på Lolland. 

Vore forfædre har altså for 2000 år siden bygget stenlagte veje, 
når disse førtes over blød, fugtig jord. Andre steder har man 
nøjedes med at anlægge vaser, d. v. s. at man har lagt risknipper, 
grene o. lign. over et sumpet, moseagtigt sted og på den måde 
dannet en vej. 

De fleste oldtidsveje er dog jordveje uden nogen belægning. Og 
vadesteder over åerne blev dannet ved blot at fylde sten og grus 
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ned i åbunden, indtil dæmningen blev så høj, at der kun var ca. 
% m vand over den, så hestene kunne trække vognene over. 
Sådanne vadesteder har man kendt indtil vore dage. 

Også fra middelalderen har vi levninger af enkelte stenlagte 
veje. Nord for Ringsted findes i skovene spor af en gammel vej, 
der kaldes Valdemarsvejen. Den har ført fra slotsbanken i Valsø

lille sø til Roskilde og stammer antagelig fra V aldernar den Stores 
tid. På flere steder ser man stenbrolægningen endnu. Valdemar 

Atterdag anlagde en vej mellem sine yndlingsslotte, Gurre og 
Vordingborg. Der skal være spor af den den dag i dag. 

Det ældste dokument, jeg har fundet vedrørende den gamle 
vej her i Nyborg, er de privilegier, som Christoffer af Bayern gav 

Nyborg d. ro. november 1446. Deri står: "Deres byfred skal række 
østerud al Øen over, sønder ud fra Slibshavn og indtil Auernakke
hoved og al Auernakke, vester ud til Borgeskov, nør ud al deres 

foreskrevne marker og skove .. . 
Gudme herreds mænd skal gøre den Auernakkedamb (dæmning) 

og Vinding herreds mænd den Nørredamb og borgerne selv i 

Nyborg den Østerdamb indtil Øen og til skibbroen og holde dem 
færdige i alle måder, som de nu er begrebne." 

Da disse privilegier blev givet, var Nyborg by godt 200 år gam

mel. Den var vokset op bagved og i ly af borgen "Ny-borg", som 
hertug Knud af Lolland, Valdemar den Stores søstersøn, havde 
bygget ca. rqo på en lille ø inderst i fjorden ved det gamle over
fartssted mellem Fyn og Sjælland til værn mod de vendiske sø
røvere. Terrænet, hvor byen blev bygget, var lavt og sumpet med 
enkelte lerbanker mellem moser og småsøer. Den første bebyggelse 

blev lagt nord for Slotssøen, hvor nu Blegdamsgade, volde, grave 
og sygehuset ligger. Her lå også den første kirke. Den har ligget 
ved det sydvestlige hjørne af epidemisygehuset, hvor der skal være 
fundet murrester. 
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En gammel arbejdsmand har fortalt, at da man i r875 gravede 
grund til sygehuset, traf man to store, meget dybe brønde tæt ved 
hinanden. Her må byens torv altså have været. I Ærøskøbing står jo 

den dag i dag to pumper på torvet, og gamle Odensebilleder viser, 
at der på H. C. Andersens tid endnu stod 2 sådanne pumper tæt 
ved hinanden på Flakhaven. 

I løbet af 200 år var byen vokset op. Den var jo blevet rigets 
hovedstad, den by, hvor konge og stormænd hvert år skulle mødes 
til Danehof. Den havde udvidet sig ned mod fjorden og indtaget 
den plads, der endnu er bykærnen, fra torvet til kirken. I 1388 

havde dronning Margrethe lagt grunden til Nyborgs nuværende 
kirke på den derværende store lerbanke, ved hvis fod byens skibs
bro lå, og hvortil mindre skibe kunne sejle. De større måtte lægge 
til ved skibsbroen på Øen. Den lå øst for Sølyst ved enden af 
Vognmandsvej og kaldtes Holmens bro. Vi kan endnu se rester 
af den. 

Hele byen var omgivet af vand. Fjorden gik helt op til slottet 
og ind i Ladegårdssøen og Slotssøen, hvortil Svanedammen havde 
afløb og drev en vandmølle, der lå, hvor Stendamsgade nu ligger. 

Men for at få forbindelse med oplandet var der anlagt 3 dæm
ninger ( damb'er) over vandet. Det er dem, der er nævnt i 
privilegierne. 

Auernakkedamb gik fra slottet mod vest over fjorden til vejen, 
der gik over Vindinge, hvor den delte sig, så en vej førte over 
Kullerup og Eliinge til Odense, en anden gennem Kogsbølle, Frø
rup og Svindinge til Svendborg, og en tredie over Ørbæk til færge
stedet Bøjden på Horneland, hvorfra man sejlede til Fynshav 
på Als. 

Det er denne dæmning, Auernakkedamb, med brolagt vejbane, 

det' nu er fundet i konsul Klindt-Jøfgensens have. 

Nørredamb var dæmningen, der var lagt over vandløbet mellem 
Slotssøen og Svanedammen. Det er den nuværende Stendamsgade. 
Denne "dam b" førte over til den gamle bydel nord for Slotssøen. 
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Derfra gik vejen videre gennem Borgeskov, der dækkede hele 
arealet fra Ladegårdssøen over til Juelsbergskovene. Denne vej 
kaldtes Borgeskovgyden. Den gik ud gennem Telegrafskoven og 
videre til Vindinge. Fra denne gamle herredsby gik vejen som sagt 
over Kullemp til Odense. Den nuværende landevej til Odense over 
Ullerslev er yngre. Vindinge er jo ældre end Nyborg. Her lå 
Gammelborg, der måske har været en soldaterlejr, en vikingeborg, 
som Trelleborg og Fyrkat på Svend Tveskægs tid. Der siges jo i 
Jomsvikingesaga, at det var her i Vindinge, at Svend Tveskæg blev 
vejet op med lige så meget guld og dobbelt så meget sølv, som 

han selv vejede, for at slippe ud af fangenskabet på Jomsborg. Og 
det var her, Svend Grate byggede en borg, ca. II50, til værn mod 
venderne. Den store jordvold tværs over næsset og den bortsprængte 
stenkælder ved Rosildegård vidner i hvert fald om, at her har 

ligget en borg. Dengang kunne man sejle helt op til Vindinge, så 
det er naturligt, at der har gået en vej herfra til Odense, længe 

før Nyborg blev til. 
Den tredie "damb", Østerdamb, gik fra Færgestræde (nu Adel

gade) ud til Øen og skibsbroen på Holmen. 
Det undrer os at se, at kongen pålægger bønderne i Gudme 

herred at holde Auernakkedamb og bønderne i Vindinge herred 
at holde Nørredamb i stand, medens selve borgerne i Nyborg kun 
skal holde Østerdamb i stand. Men for at forstå dette må vi sætte 
os ind i, hvorledes vejene har udviklet sig fra de ældste tider. 

* 
Såsmrt et folk opnår en vis kultur, bliver der anlagt veje. I 4· 

mosebog 21. kap. fortælles, at da Moses førte Israel fra Ægypten 
hjem til Kanaan, sendte han bud til arnariternes konge og lod sige: 
Lad mig gå igennem dit land. Vi vil ikke bøje ind på ager eller på 
vingård. Vi vil ikke drikke vand af nogen brød. Vi vil drage ad 
kongevejen, indtil vi er kommen igennem dit landemærke. 
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Historieskriveren Josefus beskriver en vej, som kong Salomon 
skal have anlagt gennem sit rige. 

Herodot fortæller, at perserne har anlagt veje. I Ægypten havde 
man veje af store kvadersten. I Rom og Grækenland havde man 

også stenveje. Alle har hørt om den appiske vej fra Rom til Capua, 
der blev anlagt som hærvej af Appius Claudius i slutningen af det 

4· århundrede f. K. 
Men herhjemme hører vi først om veje langt senere. 

* 
Da Danmark i oldtiden var bleven så tæt beboet, at folkene slut

tede sig sammen i samfund, blev der brug for veje mellem de be
byggede steder. Man fandt et midtpunkt, hvor man kunne mødes 
til religiøse fester eller administrative afgørelser. Erik Arup skriver 
herom: "Da nu den første betingelse for en bygds hele liv og ar
bejde var, at der var fred i bygden, blev det nødvendigt, at der 
indenfor den fandtes et sted, hvor alle tvistemål, der forstyrrede 

freden, kunne bilægges og afgøres. Selv i de ældste endnu meget 
små bebyggelser har man følt nødvendigheden af et sådant rets
stiftende midtpunkt. Det synes i alt fald, som om de to ældste 
bygder i Fyen, der hvad gudsdyrkelsen angår, samledes om hvert 
sit Nærå, også har haft hver sin målhøj, sit tingsted, hv9r tvistig
hederne, målene, er blevet afgjort. Men det ældste helt sikre vid
nesbyrd over bygdernes naturlige trang til samling om en fælles 
lov og ret er Danmarks ældgamle inddeling i herreder." 

Tingstedet var en fritliggende høj i herredet, hvortil der var 
lettest mulig adgang for hele dets befolkning. 

De første veje var stier, hvor man færdedes til fods og til hest 
fra landsbyerne til tinghøjen. Aer, eng- og mosestrækninger er man 
i regelen gået uden om; de har været store hindringer. Men nød
vendigheden har ofte tvunget vejen gennem vadesteder over åerne. 

Her på Fyn er sporene fra de gamle veje forsvundne. Moderne 
veje har indtaget deres plads, eller også er jorden opdyrht. M en 
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på de jyske heder og i skove kan man endnu finde hjulspor fra 
oldtidsvej ene. 

Andre gamle veje har ført fra landsbyerne ud til kysterne, åmun
dingerne, hvor skibene lå. Langs disse veje ligger bavnehøjene. Når 
fjenden nærmede sig, og bavnerne blev tændt, måtte 1edings
bønderne drage ad vejen ud til skibene og bemande dem. En sådan 
vej har gået fra Nørre Lyndelse, Stenløse og Hjallese ud til Stige 
ved mundingen af Odense å. Denne vej er gået over åen i Odense, 
hvor nu Albanibroen ligger, og videre over Albanitorv ad Stige til, 
og den har vel været medvirkende til, at Odense er vokset frem 

netop på det sted. 
Sophus Miiller har i årbøger for nordisk oldkyndighed 1904 

skrevet en interessant artikel om vej og bygd i sten- og bronze

alderen i Vestjylland fra Viborg over Holstebro til Vesterhavet, 
hvor der endnu er en del hede med de gamle veje. Han påviser, 
at langs disse oldtidsveje ligger gravhøjene, og at der endnu kan 
ses hjulspor efter fordums kørsel. V ej ene blev ikke anlagt. Man 
kørte på jorden, som den var, og hvor det var lettest at færdes. 

Blev hjulsporene for dybe, tog man en ny kørebane ved siden af. 
I de allerældste tider kørte man forøvrigt ikke. Da bar pakheste 
byrder i kløvsadel, som det endnu sker på Island. Vogne kom først 
i brug i den yngre stenalder, og de blev trukket af stude. I bronze
alderen kom heste i brug som forspand. Men lange rejser blev 
altid foretaget til hest, ikke til vogns. 

Og selve ridningen kunne være farlig på datidens dårlige veje. 
Gennem skovene fældede man træerne, men lod stubbene stå. 
Sakse fortæller, at da den norske konge, Magnus den Gode, for
fulgte Svend Estridsøn og red forbi Alsted ved Sorø, sprang en 
hare op foran hans hest og køs den sådan, at den kastede ham af 
mod en stub, og det blev hans død, 1047. 

Da det danske rige blev samlet, og de tre gamle landes ting
steder i Viborg, Ringsted og Lund skulle afløses af et fælles møde
sted for hele riget, valgte man Nyborg, ikke alene fordi byen og 
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borgen lå midt i riget, men også fordi man kunne sejle dertil, og 
skibene kunne ligge i læ på fjorden. Så var man fri for at færdes 

på de dårlige veje. 
Da hele riget nu var samlet, opstod der naturligvis længere veje 

end de gamle herredsveje. Hærvejen, Oksevejen, fra Jyllands gamle 
hovedstad Viborg til Slesvig-Dannevirke ligger endnu på flere 
steder, som den har ligget i rooo år. Ad den drog kongernes hære, 

pilgrimmene, rejsende købmænd. Og senere fra dronning Margre
thes tid fulgte de store drifter okser, der blev solgt til Hamborg, 
denne vej, som derfor blev kaldt Oksevejen. 

Sakse fortæller følgende om disse elendige jordveje: "Absalon 
selv drog til Roskilde. Da han skulle derfra, faldt det med et ind 
med så stærk frost og kulde, at alle vande lagde til. Og da de 
sjællandske bønder kom kørende ned til skibene med fuldt læs af 
levnedsmidler, som de havde skudt sammen, sad der så tykt med 

is og ælte om hjulene, at de ikke var til at rokke af pletten, thi 
i den stærke kulde frøs dyndet fast til fælgene. Køresvendene måtte 
da lade vognene stå, læsse byrderne på hestene og selv gå ved 
siden af og trække dem; men så hang al den frosne ælte fast under 
støvlerne på dem, så de knap kunne flytte benene. I det samme red 
Absalon forbi og sagde, at det gjorde ham ondt, at de måtte døje 
så meget i landets tjeneste. Men de svarede, at det var langt værre 
kår at sidde fangen på toft i vikingesnække; så den møje var de 
ikke kede af, men glade over." 

Efterhånden som købstæderne opstod, kom der veje fra dem til 
de gamle tinghøje og mellem dem indbyrdes, og ofte blev de gamle 
vejstrækninger benyttet. Fra Odense til Bogense går 2 gamle veje, 
den ene direkte over Søndersø, men den anden går om forbi Slettens 

gamle tingsted Jeppeshøje ved Norup. Fra Bogense til Middelfart 
går vejen over Vends herreds gamle tingsted, den høje Båring 
banke. Et af de gamle tingsteder i Sydfyn var Galgebakken ved 
Espe, og netop herfra kom de ny veje til købstæderne Assens, 
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Svendborg og Nyborg til at gå. Og de ligger der den dag i dag 

som amtsveje. 
Trebjerg ved Håstrup har også været tinghøj, men senere er 

vejen lagt i en stor bue udenom mellem Jordløse og Millinge for 
at undgå at komme op over det I28 m høje Trebjerg. 

På Hindsholm fører vejen fra Måle til kirkebyen Viby endnu 
op over den høje bakke Målehøj. Det viser, at det er en gammel 
tinghøj, ellers ville vejen være bleven ført udenom den isolerede 
bakke for at spare på kræfterne for fodgængere og heste. 

Fyens centrale sted blev det gamle kultsted "Odins vi". Herfra 
stråler vejene som en stjerne ud til de gamle tinghøje og de ny 
købstæder. Hvor vejene skulle passere et åløb, måtte man ride og 
køre gennem vandet over et vadested (en vejle), der som nævnt 
blev dannet ved at fylde sten, jord, risknipper eller træstammer 
i åen. For fodgængere kunne der være lagt en række store sten, 

så man kunne hoppe fra den ene til den anden. V ar færdselen be
tydelig, er man tidlig kommen ind på at bygge broer af træ eller 
sten, og det blev pålagt beboerne at holde broerne vedlige. 

* 
I landskabslovene for Sjælland og Skåne, der er nedskrevet på 

V aldernar Sejrs tid, og som er bøndernes egne beslutninger på ting
højene, træffer vi bestemmelser om veje. Eriks sjællandske lov be
stemmer, at på tinge skal udnævnes 12 mænd, som skal sværge 

(fastsætte), hvor vejen skal gå. De større veje kaldes "kongens 

hærstræder" eller "adel vej e". 
Valdemars sjællandske lov fastsætter regler for by-, herreds-, 

kirke- og adelveje. F. eks.: Hvem som adelvej spilder (hindrer) 
med grav eller grøft, pløjning eller med gærde; derfor bødes 

3 mark til kongen. 
Skånske lov siger: Hvo, der gør offentlig vej ubrugbar til færd

sel, enten ved at sætte hegn eller ved at grave grøft eller ved 
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nogetsomhelst andet udført værk, ifalder en bøde af tre mark til 
kongen. 

I jyske lov, givet af V aldernar Sejr I 241, siges der om veje: "Til 
hver by bør retteligen føre fire veje, de der fra arilds tid har ført 
dertil, og dem må ingen spærre eller ødelægge. Men den, der 
spærrer eller ødelægger dem, skal bøde 3 mark til kongen og gøre 
den vej igen lige så farbar. Over hver bymark skal de ejere, der 
bor på marken istandsætte den offentlige hovedvej. Men er der 

m~get store terrænvanskeligheder (enten på grund af mose eller 
større vandløb) , da skal hele sognet hjælpe dem med at lave en 
bro (hvis det er nødvendigt; men er det hele herredets vej, da skal 
hele herredet hjælpe til at gøre bro) og at vedligeholde den siden. 
Ingen må lukke nogen svorne (fastlagte) veje, der fører til køb
staden, til tinge, til strand og skov. Hovedvejen skal være 12 

alen bred." 

H et" pålægges det altså bøndeme (lodsejern e) at holde vejene 

ved lige. 

I den gamle stadsret for Slesvig siges, at den, der opgraver den 
offentlige vej eller lægger hindringer i vejen for den rejsende, skal 

bøde 3 mark. 
Men trods disse bestemmelser var vejene hele middelalderen 

yderst slette, og den kørende trafik var meget ringe. Vogne blev 
kun anvendt til arbejdskørseL Rejser blev næsten altid foretaget 
på hesteryg både af mænd og kvinder. Efterhånden som samfærdse
len mellem de forskellige landsdele tiltog, og vogntrafik blev mere 
almindelig, blev klagerne over de dårlige veje stærke. Mangfol
dige er beretningerne om rejsernes besværligheder og langsomme
lighed. En rejse fra Elben til Skagen ville vare 12 dage, og hvor 
skulle man spise og bo om natten på disse lange rejser? 

Det blev pålagt klostrene at huse de vejfarende, men det gav 
anledning til misbrug, og voldgæsteri førtes der ofte klage over. 
Erik Klipping udstedte derfor 1283 en lov, der påbød, at der 
skulle oprettes et tilstrækkeligt antal kroer for de vejfarende, så de 
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kunne bo der og købe mad og ikke behøvede at tage ind i klostre 
eller hos private og tvinge dem til at give sig mad og husly, således 
som de rejsende hidtil havde gjort. 

Dronning Margrethe befalede I 396, at der hver fjerde mil skulle 
ligge en kro, hvor der kunne købes mad og drikke til samme pris 
som i nærmeste købstad. 

I Christoffer af Bayerns stadsret for købstæder i Danmark og 
Norge fastslås det, at hvo, som tilsiges og ej vil hjælpe til at gøre 
veje eller anden del, skal straffes. 

Hvor onde og dybe pudser (huller) eller anden farlighed 
findes udi alfar vej, skal kongens lensmænd lade tilsige menige 
herredsmænd (bønder) at møde med heste og vogne at tilføre sten 

og grus at fylde og færdiggøre slige onde veje, og han kan til dets 
behov fordele herredsmændene fra mange sogne eller byer til hvert 
stykke efter lejligheden. 

D et er altså i henhold til denne stadsret, at Christofjef af Bayern 

pålægger bønderne i Gudme og Vindinge herreder at gøre vejene 

(dæmningerne J ind til Nyborg i stand. 
Hverken lovene fra Valdemar Sejrs tid eller denne lov fra Chri

stoffer af Bayerns tid var imidlertid ny kongebud. De var blot en 
samling af de bestemmelser, som bønderne i landsbyerne selv havde 
fastsat på deres bystævnet og tinghøje. 

Og i Fyns vedtægt af 19. febr. I 492 fastslår kong Hans, at de 
vider (vedtægter), som almuen lægger i nogen by eller torp om 
hegn og gærde og andet til byens nytte og tarv, det må en granne 
(nabo) eller to ej kuldkaste, men alle skulle holde vider og ved
tægter. Er der nogen, som siden bryder og ej vil holde, hvad 
granner vedtage, da må de pante ham for hans ulydelse. 

I disse landsbyvedtægter, der blev nedskrevet i I 500-tallet, men 
som var meget ældre, træffer man hyppigt forbud mod at gøre 

ulovlige veje og påbud om at følge de sædvanlige, f. eks.: "Hvo 
der gør ulovlige veje over nogen mands eng eller jord, betale en 
skæppe byg. Derfor skal oldermanden opkalde 6 mænd, og de skal 
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sige, hvor vejen skal gå al byen til gavn og det meste det kan ske, 
hver mand uden skade, og afsætte samme veje, hvor brede de 
skal være." 

V ar vejene så slet vedligehold te, at man ikke kunne komme frem 
uden fare for at sidde fast eller vælte, havde man ret til at vige 
ind over markerne, men den ny vej måtte ikke derfor blive alfarvej. 

I Lumbys vedtægt, skrevet i I 592, siges det, at man kun må 
bruge "den rette menlig vej og færd med korn og foder. Dersom 
og findes brøst på samme veje, da skal alle naboerne være for
pligtet til at tilhjælpe o. s. v." 

I Auernakøs vedtægt skrives : Ingen må gøre veje eller sti uden 
alle mands samtykke, hvor ikke tilforn har været eller bør være 
veje eller sti. Og skal fra alle marker og færgesteder til by og fra 
by være en lovlig vej, så bred at to vogne kan vel mødes og køre 
hinanden forbi. 

I Herresteds vedtægt, fra I667, står: Hvem som ager over sin 
nabos ager og eng, førend hø og korn bliver nedslået og afført og 
ikke haver det udi hans minde, bøde I skp. byg hver gang. Med 
markvej skal herefter forholdes ligesom af gammel tid haver været, 
og ingen usædvanlige veje bruges eller gøres. 

I Retsvindinge vedtægt, der ganske vist ikke er så gammel, trykt 
1773, er kravene store. Der siges: Samtlige gårdmænd og husmænd 
skal være behjælpelig at lægge en gangbro igennem gaderne af 
brede sten, at der kan gåes i byen med tørre fødder. 

Det var vel nok flot, at man for snart 200 år siden ville have 

brolagte gangstier ved vejene i Refsvindinge. 

Den nyere tid. 

I danehoftiden var den lovgivende magt gået fra de 3 gamle 
landsting over til kongen og stormændene på danehoffet, og be
stemmelserne kom til at gælde hele riget. Der er ikke længere tale 
om jyske, sjællandske, skånske lov. 
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Den første rigslov, som giver regler om veje og broer, blev givet 

af Christian II i den såkaldte "gejstlige lov" eller "landret" fra 
1521. Heri hedder det i artikel nS: "Udi alle herreder i hele Dan
marks rige skal herredsmændene og sogn<;mændene være forpligtet 
til at gøre gode alfarveje igennem skove og marker og gode broer 
over alle bække og åer, samt hvor der er uføre og behov for det, 
og selv holde dem i stand. Lider nogen skade på grund af for
sømmelighed herved, da skal herredet være forpligtet til at oprette 
sådan skade, og dommeren i hvert herred skal have magt til at 
lægge straf på for den forsømmelighed, der forårsagede skaden. 
Kongens fogeder skal give almuen til kende, når den skal begynde 
at gøre samme veje, og selv være til stede og undervise den om, 
hvor vide og brede de skal gøre vejene". 

Det bestemtes også, at fogederne een gang om året skulle under
søge, om vejene blev holdt ved lige og straks pålægge herreds- og 
sognemændene at gøre dem i stand. 

Nu er vejene altså ikke længere en sag, der kun vedrører lands
byen eller herredet. De vedrører hele riget, selv om det stadig er 
bønderne, der skal udføre vejarbejderne. Og det medfører straf 
og erstatning, hvis veje og broer ikke vedligeholdes. 

Christian II påbød også, at der skulle oprettes herberger både i 
byer og på landet med en afstand mellem dem på ca. 2 mil. Der 

skulle også oprettes vognmandslaug, der V;J.r pligtige at befordre 
rejsende i vogne med fjælle, agestole og hynder. 

Imidlertid havde disse love ikke lang gyldighed. To år efter blev 

Christian II fordrevet, og i Frederik I's håndfæstning blev hans 
love erklæret døde og magtesløse. De blev alle offentlig brændt på 
Viborg landsting. 

De dårlige veje vedblev at være en stor ulempe, mest for kon
gerne, som stadig rejste rundt i landet og boede i lang tid på de 
forskellige slotte. De havde flere hundrede ryttere med sig og nogle 
hundrede bøndervogne kørte bagefter med al den bagage, der var 
nødvendig til den kongelige familie og hele følget. Der er eksemp-
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ler på, at kongen har haft 400 ryttere med sig og 500 bøndervogne 
til at befordre hans rejseudstyr og fadebur til næste slot. 

Der udsendtes derfor mange breve fra kongens kancelli til 
lensmændene om at sætte vejene i stand. 

Christian Ill's tid (I534-59). 

I547 udsendte Christian III en reces "Om broer og adelfare 
veje". Heri siges om broer: "Fremdeles skulle alle kongens fogeder 
og embedsmænd og andre, som har broer i forlening og har årlig 
brokorn ind at komme, udi sin forlening være pligtig til at lade 
færdiggøre alle de broer, som ligger udi deres len med gode, 
stærke stolper og bulfjælle vel tilslagne og tilnaglet og med gode, 
stærke og færdige rækker på begge sider. Findes der om vinteren 
så meget vand ved enderne af broen, at man ikke kan komme over 

uden fare, _da skulle de lade forlænge bulbroen så meget eller også 
opfylde med sten og grus ved begge enderne, at man kan vel 
derover komme uden skade. 

Findes der nogen forsømmelighed hermed, skal vedkommende 
stå kongen til rette derfor, såfremt det påklages, og bøde den skade, 
som nogen vejfarende derved har lidt." 

Broer blev altså forlenet til enkeltpersoner, fogeder, herremænd, 
borgmestre og andre. 

En sådan mand skulle bygge og vedligeholde broen over en å, 
og bønderne i de omliggende sogne skulle yde ham r eller 2 

skp. korn om året. Der foreligger også kongebreve, der påbyder 
lensmændene at sætte bestemte broer i stand, og at bønderne i et 
eller to herreder skal yde ham I skp. korn årlig derfor. 

Forpligtelsen til at erlægge brokorn og bropenge ophørte først i 

r857, da rigsdagen vedtog en lov om afløsning. 
2. april I 549 blev der sendt et brev til Peder Jegher, borger i 

Nyborg, at kgl. majestæt har givet ham og arvinger en jord i 
Nyborg, som ligger næst op til Lunds gård hos den ny vold, 58 
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fynske alen mellem volden og graven (den gl. bygrav "Rosenbæk
ken"), dog at han skal opføre en bygning derpå og opfylde det 
ny stræde, så det kan brolægges. 

På denne tid er brolægning altså et kongeligt krav, og den nu 
fundne vej viser os, hvorledes brolægningen har været. Det er 
forøvrigt interessant, at dette stræde blev kaldt Peder Jægersstræde 
indtil r879, da byrådet vedtog, at det skulle hedde Korsgade, som 
den øverste del af gaden hed. 

Vi har også et andet bevis fra dette tidsrum på, at man brugte 
brolægning her i Nyborg. Et kongebrev omtaler den vej, der løber 
nør ud af byen til Odense. Den kaldes "Borgeskovgyden", fordi 
den gik gennem Borgeskov, der dengang dækkede al jorden fra 
Ladegårdssøen ud til Juelsbergskovene. Det blev befalet, at den 

skulle brolægges. Den blev senere kaldt Odensegyden, og bønderne 
fik pålæg om at istandsætte stenbroen. 

I I55I udsendte Christian III et brev, der påbød, at de omboende 
bønder, som have deres rette landevej, med det allerførste hver 
fører IO læs sand eller sten til vejens istandsættelse. Vejen skal 

være så bred, at to vogne kan køre jævnsides. De bønder, som ikke 
vil age de IO læs, kan slippe derfor mod at betale 2 skilling. De 

ulydige straffes med bøder på IS skilling. 

I I558 udsendte han "Den koldingske reces", der gjaldt for hele 
landet. Heri siges: Kongens fogeder og embedsmænd, som har 
broer i forlening, skal holde dem ved lige og have tilsyn med, at 
hver by holder gode broer og veje udi de byer, de selv bor i. 

Hvor nogle onde og dybe putze (huller) eller anden farlighed 
findes udi adelfarveje, da skal kongens lensmænd hver i sit len 

lade tilsige menige herredsmænd (bønder) og at møde på forsagt 
(fastsat) tid og dag med heste og vogne og tilføre sten og grus, og 
hvis andet behov gøres, at fylde og færdiggøre slige onde og dybe 
veje. 

Kommer nogen ej til bestemt tid, da bødes der 3 mark til her-
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skabet og en tønde øl til sognemændene i det sogn, han bor i. 
Broer skal bygges ved de gamle vadesteder, og vejene skal gøres 
bredere. 

Indtil Christian III's tid kørte alle i stive vogne. Men da fandt 
man på at sætte 4 stolper på akslerne og lade vognkassen hænge på 
dem i læderremme, så det blev noget behageligere at køre på de 
onde veje. 

- Dette ophængningsprincip blev også benyttet på den måde, at 
agestolene blev hængt i læderremme på vognfjællenes kant, så de 
gyngede, når hjulene gik over sten og huller. Mange ældre kan 
huske "doktorstolene", som lægerne ejede og fik anbragt i vog
nene, når de blev hentet til sygebesøg på landet i stive bønder
vogne. Nu findes de på museerne. 

Først for roo år siden lærte man at sætte stålfjedre under vog
nene. 

* 
"Den koldingske reces", der kom til at gælde i over ro o år, 

blev heller ikke overholdt. Utallige er de kongebreve, der udsendes 
tillensmændene om at sørge for istandsættelse af onde veje. Det er 
bønderne, der har dette pligtarbejde, som de er meget imod og 
gerne vil skulke sig fra, så der bruges ofte skarpe udtryk i konge
brevene, f. eks. at de ulydige vil blive straffet uden al nåde. 

Christian III foretog som alle vore andre konger stadig rejser 
rundt i landet og boede lange tider på de forskellige slotte. Han 
kendte altså de onde veje. Han boede tit på Nyborg slot. Byen var 
afbrændt i Grevens Fejde 1534-36 og slottet stærkt beskadiget. 
Han restaurerede slottet og anlagde fæstningsvolde og -grave om 
byen. 

I r 5 54 udsendte han 3 breve fra Koldinghus, fordi han ville bo 
hele vinteren på Nyborg slot, et til borgerne i Nyborg, et til lens
manden på Nyborg slot, Frands Brockenhuus, og et til lensmanden 

Fynske Årbøger 1955



J. H øim p: Træk af fynske vejes histOI'ie 44I 

på Odensegård, Jørgen Skinkel. I dem alle meddeles, at kongen 
agter at holde vinterlejr på Nyborg slot, og at der skal fremskaffes 
så meget forråd som muligt af fetal j e, hø, strøelse, ved (brænde), 
kul og fremmed drik. Og i brevet til lensmanden på Odensegård 
skriver kongen, at han skal ingen øksne opsætte på foder i denne 
vinter, men sende alt det hø og halm, som tilkommer kongen, til 

Nyborg. Høet så snart det er bjerget, mens vejene er gode. - Vejen 
fra Odense til Nyborg har altså været ufremkommelig om efteråret 

og vinteren. 
29. april I 5 58 sendte Christian III følgende skrivelse til lens

mændene i København og på Roskildegård: "Da recessen om broer 
og veje ikke overholdes, og kongen nu selv med det første agter at 
drage omkring i riget, skal lensmændene hver i sit len straks 
istandsætte adelvejene fra den ene købstad til den anden, så alle 
hulvejene bliver opryddede, og alle stene, som ligger i vejen til 
urydde eller ved siden, hvor axelvognene kunne støde på dem, 
enten bliver nedgravede i jorden eller fjernede fra vejen. Hvor der 

er pytter på vejene, skal de fyldes med sand og ris. Dårlige broer 
skal uden forsømmelse gøres i stand. 

Vejene skal være 3llz sjællandske alen brede overalt, og vognene 
skal have 2 sjællandske alen og I kvarter mellem hjulene." 

I andre kongebreve siges det, at vejene skal være så brede, at 

2 vogne kan køre jævnsides. 
Før Christian III's tid havde vejene væsentlig været rideveje, til 

vogntrafik egnede de sig ikke. Han søgte at få vejene gjort bedre, 
og da man som nævnt i hans regeringstid fandt på at hænge vogn
kasserne i læderremme, korn vogne mere i brug som rejserniddeL 

Et andet vanskeligt forhold for de rejsende var det også svært at 
få løst. Da reformationen blev gennemført 1536, forsvandt klo
strene lidt efter lidt. Munke og nonner havde hidtil følt kristen
pligt til at have omsorg for de rejsende, og i klostrene havde man 

kunnet bo og få mad. 
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Fig. I2, En ka i'O IJe (fo rnem vogn) . 

Frederik II's tid (1559-88). 

Der var efter tidligere kongebud oprettet nogle kroer langs vejene, 

men i byerne havde klostrene taget sig af mange rejsende. Chri

stian III's søn og efterfølger Frederik II tog sig af denne sag og 

pålagde de fornemste og rigeste borgere i købstæderne at huse og 

bespise enhver rejsende mod betaling. De skulle hænge et skilt 

over døren til vejledning for de rejsende. Han påbød ligeledes 

byerne at holde staldrum til mange heste. Alle rejsende var jo 

ridende eller kørende. 

Disse påbud vakte megen modstand. Ingen holdt af at modtage 

ukendte gæster eller bygge stalde til fremmedes heste. Efterhånden 

steg de rejsendes tal dog så meget, at det kunne betale sig at 

oprette herberger i gennemfartsbyer. Men endnu i 1804 havde 
f. eks. Svendborg ingen gæstgivergård. Apotekeren havde måttet 

huse de rejsende. 

Frederik II fortsatte med stor iver sin faders arbejde for at for

bedre vejvæsenet, og utallige er de kongebreve, han udsendte. Re

cesserne (lovene) gjaldt hele riget. Patenterne var åbne breve 
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direkte til undersåtter i bestemte områder, og missiveroe var luk
kede breve til embedsmændene (lensmændene) om at lade be
stemte arbejder udføre. Men alle kongebreve var at betragte som 
love, blot af mere lokal art end recesserne. Nogle kongebreve om 
fynske veje og forhold skal nævnes, da de giver et godt billede af 
tilstandene på den tid. I vinteren I559-6o havde Frederik II vinter
ophold på Nyborg slot, som det ofte var tilfældet, og den 8. marts 
sendte han et brev til bønderne i Salling herred, hvori der står: 
"Da Hyldersleuf (Hillerslev) bro skal være meget forfalden, har 
kongen befalet Erik Bilde til Lindved at gøre den i stand og har 
tilladt ham at oppebære I skp. byg af hver af kronens bønder og 
af andre bønder. 

Broen skal gøres færdig med stærke piller og stolper, gode bul
fjælle og rækker på begge sider, fylde den op med jord og grus 
ved begge ender og brolægge med sten. Hver mand i Hyldersleuf, 

Esbye (Espe), Øster Hessinge, V ester. Hessinge sogne skal I dag 
med heste og vogne age sten og jord til broen og til gengæld være 
fri for at give den skp. byg" . 

I569 klager borgerne i Odense over, at deres skuder og skibe 
ikke kan komme gennem broen ved Kerteminde, så de har lang 
vej at føre deres gods, der skal til og fra Odense. Dengang havde 
Odense en havn ved Munkebo. Kongen befalede da at lade broen 
ved Kerteminde gøre i stand og lave en vindebro derpå, så bor
gerne i Odense kan komme igennem med deres skibe. 

Foruden det sædvanlige brokorn skal byfogeden tage 8 eller 4 
skilling efter skibenes størrelse i told af hvert skib. 

I574 klager bønderne i Vinding herred over, at de besværes 
med mere høstarbejde og pløjning til Nyborg slot end bønderne i 
de omliggende herreder, og at de ikke ene kan overkomme det. 
Kongen sender da et brev fra Odensegård (tidligere Set. Hans 
kloster, nuværende slot), hvori det befales de af kronens bønder, 

som ligge til Nyborg slot (er fæstere og betaler deres skatter og 
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Fig. '3· Bøndervogne 1550. 

afgifter der), herefter at pløje, høste og gøre andet arbejde til 

Nyborg slot ligesom bønderne i Vinding herred. Enhver, der sid

der lensmandens tilsigelse overhørig, vil blive straffet. 

Bønderne var overbebyrdede med hoveriarbejde, vejarbejde, ægt

kørsel o. s. v., så vi forstår godt, at de klager, og at de skubber af 

sig, hvor de kan. Det vejarbejde, de skulle udføre, gjorde de na

turligvis så let som muligt. Læssene af sten og grus var små. Og 

det varede ikke længe, før gruset var blæst bort eller skyllet af i 

regnvejr, så vejene var lige hullede og måtte stadig repareres. Også 

når det gjaldt ægtkørsel var de interesserede i, at deres vogne var 

små. Læssene måtte ikke blive for store, så hestene fik for meget 

at trække. 

Derfor kom der påbud fra kongen om vognenes størrelse. 1574 

befaler Frederik II, at alle bønder i Sjælland og Lolland-Falster 

skal gøre deres vogne lige så brede som de jyske og udvide vejene 

derefter. Og da dette påbud ikke hjalp, udsendte han 17. februar 

1576 et nyt brev til alle bønder i Sjælland og Lolland-Falster, hvori 

der står, at vejene her er smallere end i andre lande (d. v. s. Jyl

land og Fyn), og kongen kun med stort besvær kan komme frem, 

så alle inden I. maj skal gøre deres vognrader lige så brede som 

de jyske efter det mønster, der er sendt til lensmændene, og udvide 

vejene derefter. Er vognene ikke lavet om inden I. maj, skal bøn

derne have forbrudt et godt par øksne til herskabet. Samtidig på

lægges det lensmændene at påse, at vogne og veje gøres bredere, 

og vejene gøres i stand. 
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Kongerne rejste jo med stort følge stadig rundt fra slot til slot, 

og i de herreder, som kongevejen gik igennem, må det have været 
en utrolig byrde for bønderne. Her over Fyn rejste kongen flere 
gange årlig, og ·hver gang skulle der mindst 200 bøndervogne til 
at køre hans og hoffets bagage. Bønderne skulle kun køre i deres 
eget herred. Når kongen rejste fra Nyborg til Odense, måtte bøn
derne i Vinding herred køre ham og hans gods fra Nyborg slot til 
Asum herred, altså over Tvevad ved Eliinge ad den gamle vej eller 
Langeskov ad den nyere. Her blev der læsset om, og Asum herreds 
bønder har så kørt til Odensegård. Herfra måtte Odense herreds 
bønder køre enten til Rugård eller Gribsvad, alt efter den vej 
kongen benyttede, og her måtte V ends herreds bønder møde og 
overtage transporten. 

Tæt ved indkørselen til det gamle lensmandssæde Rugård står 

endnu i sydsiden af vejen "Ventetornen" (en mægtig tornebusk), 
og marken nord for vejen hedder den dag i dag "V enteløkken". 
Her skulle bøndervognene vente, til kongen og hans følge kom, 
så omflytningen af mennesker og gods kunne finde sted. 

Det var ikke alene ved kongens egne rejser, at der var tale om 

ægtkørseL Også ved fremmede fyrsters besøg og ved transport af 
lensmændenes afgifter fra de mange lensgodser til hofholdningen, 

til hæren og orlogsflåden var der brug for megen ægtkørseL Der 
har været en vældig trafik på vejene, så det er ikke sært, at de blev 
opslidte og fulde af huller, for det var jo kun jordveje. De årlige 
herredage, hvor adelen mødte med mange ryttere, landstingene, 
hvor mange mennesker mødte, har også medført stor færdsel på 

veJene. 
Og netop i Nyborg og Odense holdt kongerne mange herredage. 

Byerne lå midt i riget. På det gamle danehofslot i Nyborg og på 
Odense slot boede kongerne ofte, så det var ikke underligt, at de 

fynske kongeveje blev slidt. 
Ikke alene herredage og mange herremænds og rigsråders for

handlinger med kongen medførte adelens mange rejser med stort 
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følge. Men kongernes mere private fester medførte også slid på 

vejene. Kongerne holdt stadig jagter i de kgl. skove, ridderlege på 
slotte og turneringspladser, og til disse fester blev adelen fra hele 
landet indbudt. Megen mad og drikke skulle også transporteres til 
disse gilder. Særlig berømt er Frederik lis fester, f. eks. hans faste
lavnsgilde på Nyborg slot I 560. Hertil var indbudt kongens to 
farbrødre, hertugerne Adolf og Hans med følge af holstenske 
adelsmænd med fruer og jomfruer, rigsrådets medlemmer med 

Johan Friis, Herluf Trolie og Otto Krumpen i spidsen, andre frem
trædende adelsmænd fra hele landet, den franske ambassadør Char
les Dancay, alle med damer. 

Kongen fejrede først to adelsmænds bryllupper. Derefter gik 
det i tre dage løs med turneringer og dystløb på den turnerings
plads, som hans fader Christian III havde anlagt ved at rive en del 
huse ned (det nuværende torv). Den unge konge og hans farbroder 
hertug Adolf udmærkede sig særlig. Der var også maskespil og 
fakkeldans, og der blev drukket mængder af vin og øl. I fuldskab 
faldt kongen selv i slotsgraven og blev kun med nød og næppe 
trukket op af sit følge. 

Allerede i samme efterår indbød kongen den jyske højadel med 
damer til Emsborg (Øm kloster), hvor de tilbragte en længere tid 
i en lang kæde af fester. 

Nogle kongebreve kan nærmere belyse de dårlige vejforhold. 

14. juni 1578 skrev Frederik II til lensmand Otto Emichsen på 
Rugård, at vejen gennem Harritsløf birk til Bogense er meget dår
lig, så man ikke uden stor fare kan passere den om vinteren og 
befaler, at bønderne i Skovby herred skal gøre den i stand inden 
vinter, såfremt de ikke vil stå til rette for, hvad skade der kan 
hænde. 

28. juli 1578 sendtes brev til lensmand Axel Viffert på Nyborg 
slot samt til lensmændene på Roskildegård, Ringsted, Sorø og 
Antvorskov klostre, Odensegård og Rugård om at holde en post
vogn eller en postklipper rede på gården både dag og nat til øje-
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Fig. 14. Rejsende i Danmark 1587 , 

blikkelig befordring af de bude, der er forsynede med kongens eller 

Christoffer Valkendorfs egenhændigt underskrevne Pas bord.*) 

24. novbr. 1578 sendtes brev til bønderne i Vencis herred, at da 

der er dybe bække og putze i den dårlige vej fra Middelfart ud 

til kongens færgested, skal indbyggerne i Middelfart lægge stenbro, 

hvor vejen er dårlig. Men da de ikke kan udføre arbejdet alene, og 

da det tilmed er en almindelig bondevej, skal bønderne, når de 

tilsiges, møde med heste, vogne, skovle og spader og køre sten til. 

Enhver, der ikke møder, straffes for ulydighed. 

4· novbr. 1579 åbent brev til borgmestre og råd i Odense, at de 
må beholde den resterende halvpart af den årlige byskat til istand

sættelse af den vestre port ved byen. 
Samme dag blev sendt brev til bønderne i Odense herred, hvem 

de end tilhøre, at der er en meget dårlig vej ved grøften uden for 

Odense på vejen til Assens. Derfor pålægges det dem, for hvem 

istandsættelsen også vil være til gavn, hver at køre 2 læs gode 

kampesten til grøften inden fastelavn, så borgerne i Odense kan 

lade grøften fylde og lave en god stenbro. 

*) Pas eller bevis. 
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IS. jan. I58o skriver kongen fra Koldinghus til borgmestre og 
råd i Nyborg, Kerteminde, Middelfart, Assens, Fåborg og Svend
borg: Da fyrsterne af Holsten vil rejse over Assens til Odense til 
den berammede forsamling (herredag) månedsdagen efter påske, 
og der vil blive brug for en stor mængde skuder til overførelsen af 
deres folk og heste, skal borgmestrene give deres medborgere ordre 
til at sende deres skuder til det lige overfor Assens liggende færge
sted ( Arøsund) 14 dage efter påske og lade dem afvente herrernes 
ankomst og føre dem over. Derefter skal de blive liggende ved 
Assens, indtil fyrsterne rejser tilbage og igen føre dem over. 

Samme dag blev sendt følgende brev til borgerskabet i Assens: 
Da fyrsterne på rejsen til Odense vil overnatte i Assens, skal bor
gerne skaffe staldrum til Iooo heste og sørge for at have vin, tysk 
øl, fetalje, hø, havre og stråfoder i forråd, og det forbydes dem at 
sælge hø til øksnedriverne og andre. I4 dage efter påske skal de 
sende deres skuder til det lige overfor liggende færgested for at 
overføre fyrsterne og deres følge. De skal inden den tid istand
sætte alle skibsbroer ved byen. 

22. marts I58I befaler kongen lensmand Brede Rantzau at lade 
en god vej lave fra Odensegård (slottet) tværs over Odense hede 
til byen Bolbro, hvor landevejen, der løber fra Odense til Vissen
bjerg kirke "vedtager". Bønderne i Odense herred, hvem de end 
tjene, skal efter tilsigelse møde med heste og vogne og køre sten 
og sand og andet, indtil vejen er færdig. De skal også istandsætte 
broerne og de alfare veje andetsteds i herredet og siden holde dem 

i stand efter nærmere tilsigelse. 
29. april I 582 skrives til lensmanden på Nyborg slot, at da den 

bro, som er lagt ved Nyborg på vejen til Odense er meget dårlig, 
skal han lade den gøre i stand, føre sten og sand til og træffe 
akkord med en god brolægger. Her er altså tale om den gamle 
Odensevej. Borgeskovgyden (Odensegyden) gik over en bro i den 
nuværende Telegrafskov og derfra til Vindinge, hvorfra den fort-
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satte ad den gamle vej til Kullerup, Ellinge, Tvevad, Rolfsted o. s. v. 

til Odense. 

19. maj r 584 sendes brev fra Skanderborg slot til lensmændene 

på Nyborg slot og Odense gård: Da kongen straks efter 27. juni 

med dronningen, råderne ( rigsrådsmedlemmer), hoftj enere, heste 

og folk vil rejse fra Fyn over færgestedet fra Nyborg til Korsør, 

skal alle skuder og færger i Kerteminde, Svendborg, Fåborg straks 

efter 27. juni løbe til Nyborg, og alle skuder og færger i Nyborg 
skal blive liggende for at overføre kongens heste, folk og gods, og 

forfaldne broer og veje i lenene skal sættes i stand. 

Samme dag sendes skrivelse til borgmestre og råd i Korsør, 

Skelskør, Nyborg, Kerteminde, Svendborg, Fåborg og Assens om 

at skaffe så mange skuder som muligt for at føre kongens heste, 

folk og gods fra Nyborg til Korsør. 

Dagen efter sendes skrivelse til lensmanden på Odensegård, at 

alle skuder i Assens skal sejle til Snoghøj for at overføre kongens 

heste, folk og gods.- Ja, konge- og fyrsterejser satte mange menne

sker i arbejde. 

r. marts r 585 sendes et åbent brev til indbyggerne i Otthense 

(Odense), at de på egen bekostning må anlægge en ny adelvej 

sønden for byen gennem bispelykken over bispebalmen ind på den 

ny markedsplads og torvet. Der skal lægges god stenbro ind til 

byen og en god, stærk fjællebro over åen. Det befales alle, særlig 

indbyggerne i Odense, at bruge denne vej som den rette adel

torvevej. 

23. juli 1587 skrives til lensmand Axel Brahe, at kongen har 
erfaret, at der er en meget dårlig vej gennem HarritsleE birk til 

Bogense, så man om vinteren ikke uden stor fare kan komme frem 

og tilbage, og da recessen formelder, hvorledes der skal forholdes 

med alfarveje, befales det ham at lade forkynde på tinge, at bøn

derne i Skovby herred skal gøre den i stand inden vinter. 

Det er den samme vej, som det 4 år før blev Skovby herreds 
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bønder befalet at gøre i stand. V ej ene holdt altså ikke ret længe, 

fordi arbejdet ikke blev godt udført. 

Frederik II havde engang ved midsommertid måttet vente 8 dage 

i Korsør på at komme over Store Bælt på grund af modvind. Smak

kerne og skuderne var små, heste og vogne skulle også med, så 
det var drøje ture i storm og uvejr. 

Resultatet heraf blev, at han sørgede for, at der blev bygget en 

stor færgebro i Korsør samt et anseligt ventehus for rejsende. End

videre befalede han 1571 lensmanden på Nyborg slot at opføre et 

godt hus på Sprogø, der kunne rumme de rejsende, der kom som
mer og vinter. Der blev ansat en vært, der til alle tider skulle være 

forsynet med øl og mad. 

Også på Gedserodde oprettede han en kro. Hans dronning var 

en hertugdatter fra Meklenborg, så på familiebesøg sejlede de ofte 

mellem Gedser og Rostock (W arnerniinde). 

De særlige kongeveje. 

Trods alle sine breve om vejenes istandsættelse lykkedes det ikke 

Frederik II at få dem gjort gode. Han anlagde derfor nogle sær

lige kongeveje, der kun var beregnet til hans private kørsel og var 

lukkede for almindelig færdsel. 

1583 udskrev kongen en særlig skat til "de onde vejes" brolæg
ning og anlagde vejen fra København til Frederiksborg. Herfra 

førtes den senere til Kronborg. Disse kongeveje var 12 alen brede 

og havde grøfter og jordvolde med hegn ved siderne. Hvor de skar 

almindelige veje, var de afspærrede med låsede porte og bomme. 

De var brolagte. Det stykke, der endnu ligger i Nyrup hegn i 
Nordsjælland, har i hvert fald ganske samme brolægning som den 

gamle vej, der nu er blevet afdækket her i Nyborg. 2 rækker store 
sten i en afstand af 2 m fra hinanden. Og i dette mellemrum og 

ved siderne brolægning med mindre sten. Der blev opstillet træ-
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pæle hver kvart, halve og hele mil langs veJene med påmalet 
mi letal. 

Dette vakte de rejsendes beundring. I 1693 foretog J. D. Major 
og hans søn en rejse fra Kiel gennem Danmark og fortæller derom: 
"Ved rejsen fra Korsør af fandt vi det meget artigt, at der på 
landevejen hver fjerdingvej stod ny milepæle, nemlig en rund 
dynge sten 2 a 2Yz mands længde i diameter og 12 fod høj, af hvis 
øverste centrum en sten ragede frem. Ved foden af sådan stenhob 
står udad mod vejen en lav, kun nogle tommer bred pæl, som er 
malet rød med oliefarve, og hvorpå med hvidt er skreven ganske 

grovt og tydelig, hvormange hele og halve mil samt fjerdingvej 
man har til København, f. eks. således: 

9 9 9 9 8 
% Vz l!! mil % 

O. S. V. 

Hos apotekeren i Slagelse blev vi tracterede med haresteg, her
lige laksforeller, god akvavit og det for meget godt køb." 

Apotekeren har altså her som i flere andre byer tillige været 

gæstgiver. 
Frederik II anlagde også kongeveje i Jylland mellem Skander

borg slot og Koldinghus, hvor han tidt boede, og siden blev den 
ført videre til Haderslevhus af hans søn Christian IV. Denne konge 
fortsatte også kongevejsbyggeriet på Sjælland, så den førte fra 
København til Korsør. Her på Fyn blev ingen kongevej anlagt. 
Nyborg-Middelfartvejen må have været bedre end vejene de nævnte 

steder. 
I et brev om kongevejen fra Frederiksborg til Kronborg skrives 

i 1585, at hvis vejen skal være brugelig for alle og enhver, vil den 
snart blive ødelagt og blive værre end den alfare vej. Derfor skal 
enhver, der træffes på denne vej eller overbevises at have kørt der, 
have forbrudt heste og vogn med gods, som deri findes, og dertil 
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sin halve boslod. Et lignende brev blev i I 587 udsendt om konge
vejen i Koldinghus len. 

Men det blev svært at holde andre fra disse kongeveje. Nogle 
breve vil vise det. 

Christian IVs tid (r588-r648). 

Frederik II døde I 588, men formynderregeringen og Christian IV 
fortsatte med bestræbelserne for at værne om kongevejene. 

I 3. jan. I592 udsendtes brev om, at den ny vej (kongevej), som 
hans fader lod anlægge, er brøstholden, fordi låsene på portene og 
slagbommene er sønderbrudte, så hver mand kan age på vejen. 
Stolper og tavler, hvorpå var aftegnet hele og halve mil, skal være 
slået i stykker. 

Det påbydes derfor lensmændene at lade porte, slagbomme og 
låse gøre i stand og igen lade opsætte stolper og tavler og opmale 
hele og halve mil som tidligere. 

Det skal forkyndes på tinge, at ingen må age på vejen, uden at 
de ifalder den af kongens fader fastsatte straf. 

I5. novbr. I596 påbydes det lensmændene på Antvorskov, Sorø 
og Ringsted klostre, at de skal forkynde på alle herreds- og byting, 
at ingen må færdes på den ny vej fra Antvorskov til Ringsted, og 
det forbydes alle klejnsmede at lave nøgler til dens led og porte. 

I6o3 sendes skrivelse til lensmanden om at lade den ny vej fra 
København til Frederiksborg eftergrave og lade portene og led
dene tilnagle, til kongen selv kommer derover. 

I63I skrives til Just Høg, hofmester på Sorø akademi, at han 
skal lade hængslerne vende mod hinanden, så portene ikke kan 
løftes af, lade låsene tage af og sende til smedjen på Holmen til 
istandsættelse. Han skal ofte lade kongevejene beride med sine 
heste og pante dem, der træffes på vejene med urette. 

Men det hjalp ikke. Få år efter skrev Christian IV igen til Just 
Høg, at han skulle aftage alle låsene på alle bomme og porte i 
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hans len og lade dem forandre, så at nøglerne i et len ikke er de 

samme som nøglerne i andre, for at nøglerne fra et len ikke skal 

kunne åbne bommene i et andet. Der skal laves 2 nøgler til samme 

bomme, den ene skal blive i lenet, den anden sendes til kongen. 

Men folk har stadig skaffet sig adgang til kongens private veje, 

så der måtte tages endnu skarpere forholdsregler . Kongen skrev 

så til lensmændene, at hestene skulle skydes. Brevet til Just Høg 

lød: I Svends hus på kongens vej ved Sorø skal sættes en dygtig 

mand, som har ben i næsen, til at skyde hestene ihjel for dem, 

som uden nøgle kører på denne vej. Han skal foruden sin løn have 

40 sletdlr. for hver hest, han skyder. 

Endnu i over roo år kæmpede kongerne forgæves for at have 

eneret på kongevejene. Frederik III, Christian V, Frederik IV, 

Christian VI udsteder forordninger, der pålægger strenge straffe 

for dem, der færdes på disse veje f. eks.: miste heste og vogn, store 

pengebøder, arbejde i jern på Bremerholm, arrest på vand og brød. 

Men det hjalp ikke. Kulsviere og torvebønder kørte til København 

og hjem igen om natten, og de brød porte og bomme op og kørte 

på kongens vej i stedet for på de hullede alfarveje. 

Tilsidst måtte kongerne give op. Fra 1737 blev kongeveje åbnet 

for almindelig færdsel. 

Først da Frederik V i 1763 indkaldte den franske oberst Jean 

Marmillod, der lærte os danske at anlægge chausseer, blev vej

spørgsmålet ordnet. Kongevejene blev omdannet til alfarveje, men 

kørende, ridende og kvægdrivende måtte betale en lille afgift til 

vedligeholdelse. For hver mil blev der anbragt en bom tværs over 

vejen, og her måtte betales bompenge, før bommanden hejsede 

bommen op og lod de rejsende passere. Men herom senere. 

Enorm trafik på vejene. 

Den 4· april r 588 døde Frederik II på Antvorskov. 

4- maj udsendte regeringsrådet (Christian IV var kun rr år) 

Fynske Årbøger 1955



J. Høirup: Træk af fynske vejes historie 

brev til lensmændene på Fyn, at da der vil komme fremmede fyr
ster til kongens begravelse, som vil rejse over Fyn, skal lensmæn
dene modtage og ledsage dem fra Assens og Kolding med deres 
heste og folk, stafferede efter tidens lejlighed, og følge fyrsterne 
til Roskilde. De skal bestille gode logementer i Assens, Kolding, 
Middelfart, Odense og Nyborg, og herrernes gemakker skal drages 
med duge om væggene og over bordene, så gemakkerne ikke skulle 
være helt blotte. 

10. maj sendes brev tillensmanden på Roskildegård om at sørge 
for at få tilført øksne, svin, lam, gæs, høns, hø, havre, stråfoder og 
andet, som lejligheden kan kræve. 

Samme dag brev til borgmestre og råd i Køge og Næstved om 
at hjælpe til hos medborgerne at få det kobber- og tintøj og duge, 
som behøves, til låns. 

Samme dag brev til kapitlet (ved domkirken), at der skal køres 
4 læs brænde til bispegården i Roskilde i anledning af begravelses
gæsterne. 

Sådanne begivenheder medførte megen færdsel og transport på 
vejene. Men også til hverdag blev der slidt meget på vejene. Når 
kongerne byggede nye slotte (Kronborg, Frederiksborg o. s. v.) 
eller ombyggede de gamle, fik lensmændene brev, at de skulle lade 
teglovnene brænde store mængder af sten og derefter befordre dem 

til byggestedet. 
Hvert år skal der sendes fødevarer til hofholdningen, orlogs

flådens udrustning, orlogsværftet, hæren o. s. v. i København. Til 
kongernes fester, barnedåber, bryllupper o. s. v. rekvireres også 
mængder af fødevarer fra lensmændene, så der har været enorm 
trafik på vejene med varer. 

Når hertil kom, at adelen med hustruer og disses jomfruer og 
hele følge blev indbudt til kongens mange fester, så forstår man, 
at vejene blev brugt og slidt. Enkelte breve skal nævnes, da de 
giver et indtryk af mængderne. 

12. sept. 1589 brev til alle lensmændene om at sende øksne og 
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fetalje til København. Kan de ikke skaffe så meget af kongens 
egen indkomst af lenene, skal de købe det manglende og indskrive 
udgiften i regnskabet. 

Fra Københavns len kræves foruden den visse indkomst: 50 

øksne (inden Bartholemei), 400 lam og 400 gæs (inden Mikkels
dag), 1000 skovsvin, 40 læster*) brød og 6 læster gryn (inden 
jul) . Tolderen i Helsingør skulle levere 30 store læster hvidt spansk 
salt. Fra Roskildegårds len: 50 øksne (inden Bartholemei), 100 lam 
inden Mikkelsdag, foruden de 200, der allerede er foreskrevne, 300 

gæs og 3 50 oldensvin inden Mortensdag, 30 læster byg, 6o læster 
brød og 6 læster gryn inden jul. 

Lignende ordrer til de andre lensmænd i Kalundborg, Drags
holm, Antvorskov, Malmø, Landskrona, Helsingborg, Lykå, Sølvits

borg, Varberg, Halmstad, Langholm. -
Nyborg len: 45 øksne inden Mikkelsdag, 20 skippund**) flæsk 

og 2 læster torsk til foråret. 
Dalum len: 20 øksne til Mikkelsdag, 6 skippund flæsk. 

Odensegård len: 4 5 øksne inden Mikkelsdag, 6 skippund flæsk. 
Lignende ordrer til følgende lensmænd: i Koldinghus, Skander-

borg, Arhus, Akiær, Alborg, Dronningborg, Tranekjær, Alholm, 
Halsted, Ravnsborg (Lolland), Visborg (Gotland), Hammershus, 
Tønsberg, Bahus (Norge), Bergenshus, Riberhus. Denne sidste 
lensmand skulle levere: 2o.ooo hvillinger, 20.000 flyndere, 6o vor
der***) kabliau, 20 vorder langer og 500 fisk rokker, små og store. 

Også fra Norge skulle leveres fisk, og mange lensmænd skulle 
levere korn. Ialt krævedes tusindvis af tdr. korn, svin, lam, gæs og 

1075 øksne. 
8. februar 1590 sendes breve fra København til lensmænd og 

toldere om at sende fetalje og andet til Koldinghus til brug ved 
kongens søster, frk. Elisabeths bryllup (med hertugen af Braun-

*) En læst er I2 tdr. 
**) I skippund er 20 lispund. I lispund er I6 pund. 

-lC'*-*) I vorde er IO stk. 
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schweig-Liineburg), hvortil kongen venter mange fremmede herrer 
og fyrster. Og de skal sørge for, at de øksne, beder og levende svin, 
de sender, er i god stand. 

Fra Københavns len: I9 tdr. hvedemel, Io tdr. bergfisk, 6 tdr. 
saltet laks, 5 tdr. saltet sild, 5 tdr. saltet ål, 2 tdr. ærter, I2 tdr. 
Lønborgsalt, I td. sennep, 3 skippund voks, 6 skippund talg, IO 
store læster baisalt, 4 tdr. enebær, 6 skippund humle. 

Tolderen i København skal sende: 37 tdr. rostockerøl, 4 fade 
embeckøl, 2 læster borstøl, 300 stenkruse, I 50 røde trækander, 9 
tdr. finske bægere, 6.ooo pasglas, 2 dusin kurve, 300 røde træfade, 
6oo røde trætallerkener, I2 skokke*) kabuds**), 4 tdr. syltet 

kabuds, 7 tdr. løg, 4 tdr. peberrod, IO tdr. roer, 4 tdr. gulerødder, 
2 tdr. persillerødder. 

Odensegård len: 20 øksne, 20 kalve, 30 fedesvin, 40 grise, 36 
beder, I50 får og lam, 230 par høns, 8o ol***) æg. 

Nyborg len: 20 øksne, 20 kalve, 36 beder, I50 får og lam, IOO 

gæs, I2o par høns og 50 ol æg. 
Lignende skrivelser blev sendt til lensmændene i Skanderborg, 

Silkeborg, Dronningborg, Akiær, Arhus, Alborg, Riberhus, så de 
har ikke manglet mad ved det bryllup. 

26. april I 590 sendes brev til Corfitz Ulf el d (den ældre, ikke 
landsforrædderen) om at møde i Nykøbing F. med sine heste og 
folk for i forening med de andre dertil forordnede adelsmænd 

(I8 ialt) at følge kongens moder og søster til Braunschweig og 
kongens moder tilbage igen. Han skal staffere sig og sine folk på 
det bedste, så han kan være sig selv, kongen og hans fædrene rige 
til ære, står der i brevet. 

De andre I7 adelsmænd har fået lignende breve. Kongens moder 
har skullet besøge sin datter, der året før var blevet gift på Kol
dinghus, og så måtte hun have stort følge med. 

3· april I59I sendes brev til lensmænd om at sende havre til 

+:·) 1 skok er 6o stk. H) Hovedkål, hvidkåL H*) I ol er So stk. 
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Københavns slot, da kongen behøver havre til sine hestes under

hold. Fra Malmøhus n85 tdr., fra Nyborg slot 632 tdr ., fra Skan
derborg I6oo tdr., fra Akiær 577lh tdr., fra Alborghus 682 tdr., 
fra Hald 222 tdr., fra Arhusgård 720 tdr., fra Helsingborg 227 tdr. 

Næste år sendtes brev til Skanderborg og Kalundborg om at 
levere hver I5oo tdr. havre, Malmøhus, Arhusgård, Akiær hver 
500 tdr., Varberg 400 tdr., Nyborg 300 tdr. - Her i Nyborg har
kongens heste nok fortæret en del under hans ophold, så der var 
ikke så meget at sende. 

Selv om en del af disse varer kunne sejles til bestemmelsesstedet, 
så skulle de dog køres ind fra hele lenet til lensmandens slot, og 
meget er kørt hele vejen, så disse breve viser, at der har været 
enorm trafik på vejene. Øksne, får og af og til svin måtte drives 

på vejene, alt andet køres. 
Vi hørte, at både i I 578 og I 587 havde bønderne i Skovby herred 

fået befaling til at gøre vejen til Bogense i stand. Men allerede 
I59I klager borgmestre og råd i Bogense igen til kongen over den 
dårlige vej, alfar- og torvevej til byen, og begærer, at bønderne i 
Skovby herred må hjælpe at istandsætte den. 

I5 . juli I59I sender formynderregeringen så brev til lensmand 
Axel Brahe, at han skal undersøge sagen og give bønderne ordre 

til at hjælpe borgmestre og råd i Bogense med at istandsætte vejen 
med gode broer og på anden måde, så den vejfarende mand uden 
fare kan komme frem der. 

De har været træge til vejarbejde de gode bønder i Skovby her
red, og de har dog næppe haft så meget vejarbejde som de stakler, 
der skulle holde den store vej fra Nyborg til Middelfart i stand. 

I. maj I 594 sendtes følgende åbne brev til kronens bønder under 
Odensegård, Rugård, St. Knuds kloster i Odense og Dalum kloster, 
der bor nærmest omkring Vissenbjerg birk: 

Da kongen har bragt i erfaring, at vejen mellem Odense og Mid
delfart, der går gennem Vissenbjerg fra Ubberud skov næsten til 

Vissenbjerg kirke er meget ond, og da de tidligere gentagne påbud 
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om at gøre vejen i stand ikke er blevet efterkommet, har kongen 

givet Axel Brahe, embedsmand på Odensegård, ordre til med det 
allerførste at begynde vejens istandsættelse. Det befales strengelig 
dem alle at møde med heste og vogne og hjælpe til med at køre 
sten, sand, jord og andet, som behøves, så den kan blive gjort i 
stand inden høst. Ulydige vil blive straffede uden al nåde. 

Dette åbne brev skal forkyndes på tinge og kirkestævne, og Axel 
Brahe skal også forbedre vejen, der løber omkring ved Rugård, 
hvor den er brøstholden. De bønder, der bor så langt borte, at de 
ikke uden stort besvær kan møde med heste og vogn, skal give 3 
skilling danske i stedet. 

I9. maj I 596 sendes åbent brev til bønderne, hvem de end tjener 
(er fæstere hos), i Odensegårds len: Da landevejen i Odensegårds 
len på adskillige steder skal være meget ond og brøstholden både 
på sten- og fjællebroer, så den vejfarende besværligt kan komme 

frem, befales det dem strengelig straks at møde med heste og vogn 
og hjælpe til at istandsætte. Det påbydes dem også siden at holde 
broerne og landevejen i stand. Hvis de ikke møder, vil de blive 
straffet for ulydighed. 

28. marts I 598 sendes brev fra Haderslevhus til lensmand Lau
ritz Brockenhuus på Nyborg slot: 

Da kongen med sin gemalinde og de unge herrer (kongens 
brødre) og hele hoflejren vil have natteleje på Nyborg slot den 
6. april, skal lensmanden bestille skuder og færger til at overføre 
kongens folk og gods til Korsør og have alt i forråd, som behøves 
til kongens fyrstelige underholdning. 

Samme dag brev til lensmændene på Koldinghus, Odensegård, 
Nyborg slot, Korsør, Antvorskov, Ringsted og Roskildegård med 
følgende indhold: Da kongen med sin gemalinde og de unge herrer 
agter at rejse over til Sjælland til Frederiksborg slot, og hvis lej
ligheden ikke begiver sig anderledes, vil have natteleje på N. N. 
slot den - april, skal de sørge for at have forråd på alt, hvad der 
behøves til fyrstelig traktation og bestille vogne, der kan holdes 
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rede til at fremføre kongens folk og gods. De skal påse, at ingen 
får vogne undtagen de, der har kongens pasbord, eller efter den 
vognseddel, der bliver leveret dem. Da mange understår sig til at 

løbe ud på vejene eller gå ind i bøndernes gårde og selv tage vogne, 
skal lensmændene give ordre til, at bønderne i så tilfælde skal for
lade deres vogne, og at den, hvem vognen tilhører, eller som har 
vognen i befaling, ufortøvet skal begive sig til lensmanden for at 
angive den person, som har taget vognen. Ligeledes skal de passe 
godt på, når nogen kommer med en vogn, han har taget, og den 
rette ejer eller den, der har vognen i befaling, ikke er med, at så
danne bliver fængslede og sendt til Københavns slot, så der kan 
blive gjort en ende på den utilbørlighed med selv at tage vogne, og 
kongens undersåtter kan blive forskånede for sådan besværing. 

Der har altså været folk, der har gået ind til bønderne og givet 
dem ordre til at køre for sig. Og man forstår bøndernes uvilje mod 
al denne ægtkørseL 

Engang nægtede V ends herreds bønder at køre Christian IV s 
gods, for kongen var ikke selv med. Men inden næste rejse kom 
der brev fra Koldinghus, hvor kongen opholdt sig, til V ends her
reds bønder, at kongen sender sit fadebur forud, at "de ikke skal 
blive for meget besværede". Og samtidig får lensmanden på Hinds

gaul brev, at han "skal befale dem strengelig uden al undskyldning 
at møde med heste og vogne." 

Når Chr. IV i dette brev pålægger lensmændene at sørge for "alt, 
hvad der behøves til fyrstelig traktation", var det i de tider ikke 
mindst vin og tysk øl, det gjaldt. Der blev drukket umådeligt på 
Frederik lis og Chr. IVs tid. En engelsk gesandt, lord Leicester, 

skriver, at "Chr. IV ofte ses drukken, og ved et gilde tømte han 
35 skåler, så han til sidst måtte bæres bort i sin stol. Men næste 
morgen ved første daggry red han på jagt, og med omhu varetager 
han sine forretninger." 

r6o4 er det igen galt med Bogensevejen, og der sendes brev til 
bønderne i Skovby herred, at de skal istandsætte den dårlige vej 
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Fig. 15. Damk kuskvogn 1587. En fin vogn med sejldugskalesche. 

gennem Harritslev birk, Tofte gyde og til Bogense inden høst. 

Hvis nogen viser sig ulydig, vil han blive tiltalt for ulydighed mod 
kongens bud. 

Til lensmændene skrives endvidere: 

Hvis der forefalder noget særligt arbejde med tømmermænd, bro

læggere eller andet, skal han lade det lave for en rimelig pris, og 

hvis de penge, som bønderne i Vends herred betaler, ikke slår til, 
føre resten til udgift i regnskabet. 

20. marts I6Io sendes brev til lensmand Jacob Rosenkrantz på 
Nyborg slot: 

Broen ved Nyborg slot og den bro, som går over ved møllen 

samme sted, er brøstholdne, så kongen med sit hof ikke uden stor 
fare vil kunne komme over dem, når han kommer did. Kongen 

befaler derfor, at de med det første istandsættes, og udgifterne 

føres ind i regnskabet. 

Her er altså ikke tale om, at bønderne skal betale eller udføre 

arbejdet, skønt der i tidligere skrivelser andre steder havde været 

stillet sådanne krav. I I 59 I var det pålagt kronens bønder at køre 

sten og sand til stenbro og hver gøre 3 favne færdig. Og i I 592 
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var det pålagt jordegne bønder og fæstebønder at yde bidrag til en 
bro over en å. Hver jordegen gård (selvejergård) skulle yde 6 mark, 
hver fæstegård 4 mark og hver halve fæstegård 2 mark. 

L maj r6r8 befaler Christian IV, at lensmændene skal indrette 
kroer på de alfare veje. 

r621 befaler han, at lensmændene skal lade vejene, broerne og 
leddene i deres len gøre vide (bredere) og give borgerskabet, vogn
mændene samt kronens, kapitlets og andre gejstlige personers tje
nere (bønder) tilhold om at gøre deres vogne 2 sjællandske alen 
vide mellem begge inderkanter af fjællene. 

På den fynske adels årlige landemode i Odense blev sådanne 

kongebud forelagt og på landemodet i r621 skrives i protokollen: 
Adelen haver bevilget, at inden paaske næst kommendes i det 

seneste vil enhver holde sine ti enere at forwie (udvide) deres vogne 
efter kgl. majestæts forordning, saa og for deres anpart med veje 

og leddene at forny tilhiælpe. - . 
Hele adelen på Fyn vil altså medvirke til, at veje, led og vogne 

gøres bredere. 

28. august r628 sendte Christian IV brev til rigens kansler Jacob 
Ulfeld til Egeskov (han havde købt denne sin hustrus fødegård 

r6r6 og solgt sin egen fødegård, UHeldsholm (Holckenhavn), til 
kongens svigermoder Ellen Marsvin), der tillige var lensmand på 
Nyborg slot. Heri pålægges det lensmanden at lade hugge tømmer 
til de broer, der skal gøres i Nyborg og lade dem forfærdige så 

hurtigt som muligt. 
22. marts r634 skriver kongen til lensmand Mogens Kaas på 

Nyborg slot, at da 2 broer i Nyborg, een ved Nyborg slot og een 
ved færgebroen, er brøstfældige, og bryggerkarrene på Nyborg slot 
er ubrugelige, så der skallaves ny, skal han lade det nødvendige træ 
hugge i kronens skove i lenet. 

5· december r635 sendes åbent brev til kronens bønder i Odense, 
Lunde, Skovby, Bjerge og Asum herreder: 

Da broer og veje omkring Odense er meget fordærvede, så vej-
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farende ikke uden stort besvær kan komme til byen, og det falder 
Odense besværligt at reparere dem uden hjælp, og da de dagligt 
søger Odense, er det gavnligt såvel for dem som for andre rejsende, 
skal de til foråret age 3 læs kampesten til vejenes og broernes repa
ration. Forsømmer nogen det, skal han tiltales. 

Men dette var i:kke tilstrækkeligt, for 3 år efter sendes et åbent 
brev til bønderne i Odense, Skam, Lunde og Asum herreder, at de 
årlig i 3 år hver skal age 3 læs små kampesten til Odense bys bro
lægnings fornødenhed. 

Er det bleven gjort, må Odense da have fået en fin brolægning. 

14· marts 1639 blev der sendt åbent brev til alle bønder i hele 
Nyborg len, hvem de end tjener og tilhører, at de skal forfærdige 
stenbroen i Borgeskovs gyde. Kongen har befalet hr. Mogens Kaas 
til Støfringgård, embedsmand på Nyborg slot, til foråret at om
lægge og istandsætte stenbroen i Borgeskov gyde, for at den vej
farende mand, når føret er ondt, kan komme så meget desto bedre 
frem. 

Da bønderne efter recessen er pligtige at vedligeholde broer og 
alfarvej, påbydes det dem strengelig at rette sig efter at tilføre sand 
og sten og hjælpe med til at gøre samme bro færdig, eftersom de 
tilsiges af hr. Mogens Kaas eller hans fuldmægtig, såfremt de ikke 
vil tiltales og straffes tilbørligt. 

Til alle lensmænd i Danmark udsendes en skrivelse om, at bøn
derne skal age sten og sand til at lægge broerne med - og brolæg
gerne skal bønderne betale. 

Til Mogens Kaas, befalingsmand på Nyborg slot, og Henning 
V alken do r f til Glorup, befalingsmand på Odensegår d, sendes føl

gende brev: 
Da kongen ofte har befundet vejene mellem Nyborg og Odense, 

Odense og Middelfart og Assens dårligt vedligeholdt, skal de til
holde bønderne, som bør vedligeholde dem med al flid, snarest at 
istandsætte vejene - både jævne dem, opgrave sten, hvor sådanne 

Fynske Årbøger 1955



J. Høirup: Træk af fynske vejes historie 

findes, og fylde hullerne med grus og gravsand (grovere sand fra 

grusgrave). 
Såfremt nogen viser sig modvillig, skal lensmændene tiltale dem 

ved retten derfor. De samme to lensmænd fik omtrent samtidig en 
skrivelse vedrørende Odense-Svendborgvejen: 

Landevejen fra Odense til Svendborg er ganske ond og forkørt, 
så at det falder rejsende besværligt at komme frem. Lensmændene 
skal derfor tilholde bønderne i deres len med større flid at istand
sætte og vedligeholde vejen. 

Det er forøvrigt iøjnefaldende, at der er så få breve vedrørende 

vejene i Sydfyn. Men det skyldes naturligvis, at kongerne på deres 
rejser næsten aldrig kom derned. Deres vej til Jylland gik fra 
Nyborg over Odense til Middelfart og til Sønderjylland over 
Assens-Arøsund. 

II. maj 1639 skrives til Mogens Kaas, at vindebroen ved Nyborg 
slot og agebroen for Nyborg slotsmølle mellem byen og slottet er 

meget forfaldne, så de ikke kan istandsættes, men må genopbygges 
på ny. Endvidere skal han bese kongens eget gemak på Nyborg slot 
og få undersøgt, hvor mange bjælker der behøves, og hvad bekost
ningerne vil beløbe sig til. 

30. oktober 1641 sendes brev til Mogens Kaas, at han skal lade 
istandsætte broen ved Nyborg slot, Møllebroen og broen ved skibs
bryggen. Ligeledes skal han tilholde borgmestre og råd i Nyborg 
at lade istandsætte skibsbroen (Holmens bro). 

Henimod slutningen af sin regeringstid d. 27. febr. 1643 udsendte 
Christian IV sin såkaldte "store reces", et lovværk i 3 store bøger. 
I 2. bog er bestemmelser om veje, og der siges, at såfremt en bonde 
ikke mødte sammen med de øvrige by- og sognemænd til en fastsat 
tid for at istandsætte veje og broer, som efter lovligt syn fandtes 
at være brøstfældige, skulle lensmændene have magt til foruden 
at straffe de ulydige efter recessen også at istandsætte hans part 
og siden at indkræve betaling af ham for de afholdte udgifter. 
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J. Høirup: Træk af fynske vejes historie 

Denne ny bestemmelse gentages i flere senere vej recesser. 

* 
Vejenes videre udvikling indtil vor egen tid vil blive omtalt 

næste årbog. 

LITTERATUR 

E. A. Abitz: Vejenes retsforhold. 
J. T. Luodbye: Danmarks veje i oldtid og middelalder (Nordisk Kultur). 

ophus Miilier: Vej og Bygd i Sten- og Bronzealderen (Aarbøger for nord. 
Oldkyndighecl U) . 

Arup: Danmarkshistorie. 
Troels Lund: Dagligt liv i Norden. 
Sakses danesaga. 
A. V. Nielsen: Ole Rømer. 
Dansk Vejtidsskrift 1925- 1943- 1945 (Artikler af Lundbye og Topsøe-

Jensen) . 
Aarbog fra Frederiksborg amt 1945. 
Vejle amts årbøger 1928. 
Svendborg amts årbog 1916. 
Crones samlinger til Nyborgs historie. 
Staggemeier: Jordebog for Nyborg. 
Ingeniørkorpsets jubilæumsskrift 1884. 
Fra Nationalmuseets arbejdsmark 1936 og 1944. 
P. Skautrup: Danmarks gamle landskabslove og jyske lov. 
Knud Fabricius m. fl.: Danmarks konger. 
Wegener: Fra Gehejmearkivet V. 
Kongelige forordninger ved J H. Schou XI. 
Suhm: Ny samlinger til den danske historie III. 
Københavns amts historiske årbog 1927. 
Kancelliets brevbøger. 
Danske Vider og Vedtægter. 
Arkivalier i Rigsarkivet, Vejdirektoratet og Landsarkivet i Odense. 

Fynske Årbøger 1955




