
TRÆK AF FYNSKE VEJES HISTORIE 
IL 

Af J. Høimp. 

Enevælden. 

Efter enevældens indførelse i r66o skete en stor forandring i admi
nistrationen. r662 forsvandt lensmændene. De blev erstattet af 

amtmænd. Disse stillinger blev ganske vist besat med medlemmer 
af den gamle adel, som havde haft eneret på lensmandsembederne, 

men amtmændene kom på fast løn og mistede derved den store 
indtægt af lenene. Adelen mistede også sin skattefrihed, der lige

ledes havde været en af de begunstigelser på den øvrige befolk
nings bekostning, der havde givet særlige muligheder for at samle 
rigdom. 

Efter r66o udnævnte kongen borgmestre og råd i købstæderne. 
Også dette forhold mærkes for eftertiden i de kongelige breve. 

Allerede 6. maj r665 udsendte kongen en forordning, der befalede, 
at alle jordgodsbesiddere skulle påbyde deres bønder straks at 
istandsætte såvel de almindelige landeveje som kongevejene, så 
manglerne var afhjulpne inden 14 dage efter forordningens be
kendtgørelse. 

Men sådan en fart var utænkelig for bønderne. Den var de ikke 
vant til. 26. febr. 1670 udgik derfor en ny forordning om vejene i 
Danmark til jordgodsejerne, der i noget kraftigere vendinger på
lagde dem at lade bønderne sætte såvel almindelige landeveje som 
kongevejene i stand. 

Såvel kongens som andre jordejeres bønder (fæstebønder) skal 
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udføre dette pligtarbejde straks eller så snart som muligt. De, der 

ikke vil adlyde påbudet, skal "søges og pantes", og der skal gøres 
udlæg i deres bo som for anden vitterlig gæld. Denne forordning 
hjalp heller ikke meget, så der måtte stadig udsendes mere lokale 
henvendelser. 

19. sept. 1679 sendes brev til by- og herredsfogeder på Fyn med 
befaling, at de skal lade alle brøstfældige veje istandsætte. 

17. sept. r681 udgår kongelig befaling, at bønder og tjenere i 
Nyborg amt skal føre sand og sten til den såkaldte Borgerskovgyde 

og hjælpe til hastig at gøre stenbroen i stand. 
17. juni 1682 blev der udsendt reskript om vejene fra Nyborg til 

Odense og Assens og fra Odense til Middelfart. 

I 1683 kom "Danske Lov". Men dens bestemmelser om veje var 
kun en sammenfatning af de tidligere. 

Derimod kom der flere andre reskripter om vejene, f . eks. at 
ådsler af heste og kvæg, som findes ved vejene, straks skal ned

graves dybt i jorden. 

Ligeledes blev der 5· marts 1683 udsendt en plakat med vogn
mændenes laugsartikler, hvori priserne for kørsel og ventetid blev 
fastsat. Forandringer i dem vil senere blive omtalt. 

1690 blev det befalet, at vejene på Fyn skulle deles, så bønderne 
herredsvis og sognevis fik hver sin vejpart at holde. 

I 169o'erne blev landets hovedveje opmålt under ledelse af Ole 

Rømer. Måling af vejlængder blev dengang foretaget ved hjælp 
af en milevogn. Det var en vogn med en særlig mekanisme, der 

gav et signal, hver gang et af dens hjul var nået een gang rundt. 
På Ole Rømers milevogn havde det hjul, der dirigerede mekanis
men, tælleapparatet, en omkreds på 6 alen. Vejlængden var altså 

tallet på omdrejninger X 6. 
For hver kvartmil blev der sat en milepæl af træ på en jordhøj. 

Siden kom stenpæle. 

1697 var man færdig med opmålingen, og der blev da udgivet et 
kort over alle store veje med mileangivelser. 
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1734 var fordelingen af den i 1690 påbudte deling mellem sog

nene af de fynske hovedlandeveje endnu ikke i orden. Kancelliet 

udsendte da igen en befaling om deling efter den gamle forord

ning. Træbroerne skal opføres af ny af de vedligeholdelsespligtige 

sogne. V ej ene skal anlægges så brede, at 2 vogne bekvemmelig 

kan køre hinanden forbi. Hvis bønderne ikke gjorde vejparterne i 

stand, skulle herreds- og birkefogeder gøre execution for bekost

ningerne til reparation. Hvis disse fogeder var efterladende, skulle 
amtsforvalterne lade dem mulktere af amtmanden. 

1740 er vejene på Fyn endnu i slet tilstand, og der udsendes et 

nyt reskript til amtmænd, grever og friherrer, at alle veje og broer 

skal repareres. 

I 1743 blev der udsendt reskript om forandringer i vognmænde
nes tidligere nævnte laugsartiker. Det kan vist forstås af alle, når 

det citeres efter originalen, og så viser det samtidig tidens sprog 

og retskrivning, hvad der også kan have sin interesse. 

Udi rescript til mig af 14 Hujus (dennes) haver Konge!: Majest. 

Allernaadigst funden for got for Kiøb-Stæderne i Fyen, at limitere 

(sætte grænser) den rste Post i Vogn-Mændenes Laugs-Artikkeler 

af 5te Martii 1683, saaledes som følger: 

r. Naar nogen Indvaaner lejer en Vogn-Mands Vogn, ey til 

nogen Kiøb-Stæd, men allene paa en kort Reise, som kand være 

under 2 Miile, da skal Vogn-Manden være pligtig, at bie den Rei

sende i fiire Timer, fra den Tid at regne, at band kom er*) til 

Stædet, og indtil han reiser der fra igien, og maa Vogn-Manden, 

naar han befordrer den Reisende tilbage igien, ligeleedes nyde 

Retour-Fragt, efter Laugs-Artikklene, men intet, fordi han bier efter 

ham de forameldte 4 Tiimer. Men dersom den Reisende opholder 

sig over fiire Tiimer paa Stædet, da skal han betale Vogn-Manden 

otte Skilling for hver af de øvrige Tiimer, saa og Retour-Fragt, dog 

maa Vogn-Manden ey, imod sin villie, nødes til at bie længer (i de 

*) m= mm. 
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fiire første Tiimer herunder ikke forstandne, dem han bør være 

pligtig at opbie, enten de indfaldne tiligen eller sildigen paa 

Dagen:) end at han jo til Klokken IO om Aftenen kand være 
hiemme i sit Huus igien. Og til saadane korte Reiser, ligesom til 
de Ordinaire, bør ingen, for Betaling, tages, uden Vogn-Mændene, 
hvorimod det skal være dennem, under Laugs-Rettigheds Forbry

delse forbunden, af den Reisende at fordre Betaling for længere 
Vey, end de virkkeligen kiørte, og der hvor ingen Miile-Pæle fin
des, almindeligen holdes for, at der er fra Byen, og til det eller 

det Stæd. 
2 . Hvad Kiørsel og Arbeide, der falder ved Borgerskabets Ager

Dyrkning, Huus-Arbeide, Vores Befordring til og fra Stranden til 

Ind- og Ud-skibning. Vores Afhentelse og Henbringelse fra og til 
andre Kiøb-Stæder, hvor de, med bequeme Skibs og andre Leilig

heder, kunde være ankomne, eller skulle befordres fra, og saa 
fremdeeles, der ey egentlig kunde siges at være Reiser, men alleene 
Læss og Arbeide, saadant maa bestrides af Indvaanerne selv, som 

de hest kunde af Sted korne, og det uden Miile-Penge deraf at 

svare. 

3· Maa det være Haandverckerne, som besøge de Aarlige Marke

der, tilladt, at se dem og deres Vare saaledes, befordrede, som de 
hest vide og kunde, da de ligeleedes maa være frie for Miile-Penge 
at svare. 

Thi bliver denne Hans Kongel: Majest: allernaadigste Villie alle 

vedkommende hermed, til allerunderdanigst Efterretning, bekiendt 

giord. 

Odense, d. 26. Junii 1743. C: Rantzau. 
L: S: 

Hans Kongel: Majest: til Danmark og Norge p: p: 
Geheime Conference-Raad og Kammer-Herre, Stiftbefalingsmand 

over Fyens Stift, og Amtmand over Odense og Ruggaards Amter. 

Ridder af Elephanten. 
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I april 1743 udsendte Danske Kancelli en skrivelse til alle stift
amtmænd og amtmænd med pålæg om at lade forfatte en kort be

skrivelse over hvert amt som besvarelse på 33 vedlagte spørgsmaal. 
Amtmanden over Nyborg og Tranekær amter var dengang Lente

Adeler til Lykkesholm. Nyborg amt omfattede da ikke alene 
Vinding, Gudme, Sunds og Salling herreder som nu, men tillige 
Hindsholm-Viby, Mesinge, Dalby og Stubberup sogne. Først r867 
blev amtmandssædet og amtsforvalteren flyttet fra Nyborg til 
Svendborg. Men amtmanden, kammerherre Cederfeld de Simonsen 
til Erholm blev så fornærmet derover, at han tog sin afsked. Han 

ville ikke flytte ned til den afsides beliggende by, har hans datter, 
afdøde baronesse Bille Brahe fortalt mig. 

I amtmand Lente-Adelers indberetning findes følgende oplys

ninger om vejene i Nyborg amt. 
I. Landevejen fra Nyborg til Odense strækker sig tvende mile 

udi Nyborg amt, hver ~4 mil afpælet. 
rste mil har trende fjerdingshøje (milepælene stod på en lille 

jordhøj). 
Den rste på stendammen ved skibbroen. 

2den på Hjulby mark. 

3die på Aunslev mark. 
- 4de, som er milehøjen, står på hin side Aunslev kirke. 

2den mil. 

Den rste fjerdingshøj står neden for Bankebierrig på Ullerslev 

mark. 
2den på hin side Ullerslev. 
3die på en anden Ullerslevmark, denne side tinghuset.*) 

Derpå endes amtet, førend den 2den fulde milehøj er sat. 

~-) Den 22. decbr. I686 blev Vinding herred lagt sammen med Bjerge og 
Asum herreder. Tinghuset skulle være i Langeskov (ikke langt fra kroen), det 
stod i grænseskellet mellem de 3 herreder. Gudme herred, der havde haft ting
hus i Gislev, blev lagt til Sunds herred. 
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II. Landevejen mellem Nyborg og Svendborg har ingen fjer

dingshøje. (Vejen gik dengang over Rosilde bro i Vindinge gennem 
Bynkel, Kogsbølle, Frørup, Svindinge). 

Iste mil. Højen står ved banken på Kogsbølle mark. 

overfor Røde Mølle på Svindinge mark. 

i Ellerup by. 
ved Holmdrup mark. 

- Thosing bro. 

III. Landevejen imellem Nyborg og Bøyden. 

Iste mil. Højen står på Rulle-Gau på Refsvindinge mark. 

2den -

3die -

4de 

s te 
6te 

7de 
S de 

- i dalen på Ørbæk mark (ved Herbech) . 
på Sandager mark. 
overfor Egeskov mølle. 

ved Brahetrolleborg. 
på Svanninge mark. 
i enden af Horne by. 

i strandbredden ved Bøyden. 

I Bøyden er en bugt som en havn, hvorfra der er overfart til Als. 

Havnen er kun liden og for små skibe; dog ej meget sikker. 

IV. Landevejen mellem Nyborg og Kerteminde har ingen mile
høje uden den ved Aunslev kirke. 

På de andre landeveje i Nyborg amt findes ingen milepæle sat. 

* 
28. okt. I77I indsender Johan Georg Pauli til Det kgl. general

postamt en pro memoria på tysk. (Det var jo i Struenses regerings
tid, da alle skrivelser skulle skrives på tysk.) Den blev videresendt 
til overbygningsdirektionen og findes nu i Rigsarkivet. 

Anledningen var, at kabinettet (ministeriet) havde klaget over 
forsømmelighed, så posterne var blevet forsinket ved overgangen 
over bælterne. Sagen skulle nøje undersøges, og "der skal træffes 
foranstaltninger, så posten kan komme hurtigere frem". 
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Generalpostamtet sendte straks Pauli til Storebælt, men han 
måtte tilbringe først 8, siden 2 dage på Sprogø, så der var megen 

fare og besværlighed ved transporten der om vinteren. 
Han indberetter derfor, at den mindste del af forsinkelserne må 

tilskrives færgefolkenes forsømmelighed. Arsagerne ligger om for
året og efteråret mere i de på disse årstider overordentlige dårlige 

o g næsten bundløse veje end i langsom befordring over Storebælt. 
I særdeleshed har de sjællandske veje i nogle år været så forfaldne, 
at det er umuligt for postholderne at foretage de dem betroede ridt 

i de fastsatte tider. 
Dog må der træffes bedre anstalter ved bæltet for at fremskynde 

transporten. Der mangler tilforladelige vartegn og andre hjælpe
midler. Om vinteren er det farligt at driste sig ud på det isfyldte 
bælt. Overfalder natten dem under deres besværlige arbejde, kan 

en rivende strøm omslutte båden med svære isflager og føre dem 
langt bort fra Sprogø mod det åbne hav. 

Der må derfor oprettes et fyr på Sprogø, så skipperne om natten, 
når de ikke kan se fyrbåkerne*) ved Korsør og Nyborg, kan have 

et vartegn at rette sig efter. 

Han anbefaler, at fyret på Sprogø skal være en stor lanterne, 
hvori der bag stærke glasruder sættes 7 store med god olie (ikke 

tran) fyldte lamper med tykke væger, således som det bruges i 
Kanalen og Middelhavet, da fyrbåkerne med stenkul ikke lyser lige 
stærkt og i heftige regnskyl helt slukkes. 

Han anbefaler, at der ansættes 3 søofficerer i Korsør, Nyborg 
og Assens til at have overopsyn med færgefolkene såvel ved Store

som Lillebælt. 
På den tid må Assens altså have været det vigtigste overfartssted 

ved Lillebælt, i hvert fald når det drejede sig om overførelsen af 

postsækkene. 

*) Fyr, hvori der brændes stenkul. 
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Det I8. århundredes store vejanlæg. 

Inden det kgl. postvæsen i denne indberetning havde lagt hoved

skylden for den langsommelighed, hvormed postsækkene blev ført 
gennem landet, på de bundløse veje, var der taget skridt til virke
lige forbedringer. 

1761 havde Frederik V resolveret, at der i alle rigets provinser 

skulle anlægges ny landeveje, da disse overalt var i sletteste tilstand . 

1763 blev der indkaldt 3 franske ingeniører, og 1764 blev Jean 
Marmillod ansat som overinspektør med de 2 andre franskmænd 

og en del danske ingeniørofficerer under sig. 1766 afskediges han, 
og vejarbejdet henlægges under ingeniørkorpset Der må have været 

stærke gnidninger i kancelliet, for i 1767 genantages MarmiUot, og 
vejarbejdet henlægges under rentekammeret I løbet af en halv 

snes år blev både kongeveje og de gamle adelveje på Sjælland om
byggede til chausseer efter fransk mønster. Arbejdet blev udført 

dels ved natmalarbejde og leverancer in natura af de pågældende 
egnes hartkorn, dels ved militærkommandoer. 

1775 rejste Marmillod hjem til Frankrig, og hans efterfølger blev 
en dansk officer, løjtnant Rosenberg. 

1778 blev der nedsat en general-vejkommission, der havde over

bestyrelsen af alle vejarbejder. 1785 blev der oprettet et vejkorps 
med overvejmester, vejmestre og konduktører, væsentlig bestående 

af officerer. Det bestod til 1834, da arbejderne på hovedvejene blev 
henlagt under ingeniørkorpset, men det blev væsentlig de samme 

officerer, der ledede arbejderne. 
Disse vejanlæg kostede mange penge, og derfor udsendtes 

I 5· febr. 1786 en "kgl. forordning angående bompenges erlæggelse 
på de nye landeveje, som dels allerede er færdige, dels begyndte 
og herefter anlægges i Danmark." 

Et uddrag skal hidsættes: 
"Ligesom kongen af landsfaderlig omhu for undersåtterne har 

fundet det nødvendigt, for at befordre communicationen i Dan-

13 
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mark, at lade chausseer anlægge på de vigtigste landeveje, med 

hvilke arbejder det nu er kommet så vidt, at i Sjælland landevejen 

til Korsør og betydelige strækninger på de andre landeveje kan 

ventes færdige om nogle år; så for dels at skaffe sin kasse en billig 

indtægt til deraf at udrede de til disse vejes vedligeholdelse og til

synet medgående udgifter, dels at lette byrderne for købstæderne 

og amterne, som tager del i vejenes anlæg og vedligeholdelse, dels 

også på de ældre færdige landeveje fra København til Roskilde og 

Fredensborg, for at indrette vejpengene mere forholdsmæssig til 

vejenes længde og andre omstændigheder, anordnes og befales 

herved: 

§ r) På landevejene skal på hver mil oprejses en bom, hvorved 

de i § 3 fastsatte passagepenge skal svares. - - - De ny bompenge 

skal fra r. maj 1786 af erlægges på vejene til Korsør, Køge og 

Kalundborg ... 

§ 3) Efterfølgende bompenge svares af alle og enhver, som ikke 

efter § 4 derfor tilkommer befrielse eller moderation såsom: 

For en bondevogn eller slæde .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I skill. 
For andre vogne el. slæder med 2 heste . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . 2 

For andre vogne el. slæder med flere heste . ... .. . .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. . . 4 
For en kane med I el. 2 heste................................................... 2 

For en kariol . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 2 

For en j agtvogn . . .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . 3 
For en jagtvogn med flere heste ................................................ 4 
For en c h a ise med r el. 2 heste .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 4 
For en chaise med flere heste .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 5 
For en af de brugelige Wiener-, Berliner- og andre udenlandske rejse-

vogne med fordæk med 2 heste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . 5 
For en af de brugelige Wiener-, Berliner- og andre udenlandske rejse

vogne med fordæk med 4 heste . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . 5 
For en af de brugelige Wiener-, Berliner- og andre udenlandske rejse-

vogne med fordæk med 6 el. flere heste .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. 6 
For en karet med 2 heste . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
For en karet med 4 heste . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 6 
For en karet med 6 el. flere heste................................................ 8 
For en ridende . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . r 
For heste, stykket . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . I 

For hornkvæg, stykket .. .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . .. . I 
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For svin, som bør være ringede (da uringede svin ej må komme på de 
nye veje, under straf af 16 skilling for stykket, foruden foderpenge 
til dem, som op bringer dem), 2 stykker .................................... 112 skil!. 

For får eller lam, 4 stykker .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . Yz 

Disse bompenge skal, for såvidt lejede heste og vogne angår, 
betales af de rejsende eller lejerne, og ej af foermændene*) eller 
ejerne ... hvo som gør en kort omvej, alene for at undgå bommen, 

bør til den, som opbringer ham, og hvortil alene bombetjenten skal 

være berettiget, men ingen fremmed person, betale een rigsdaler, 
foruden at erlægge ved bommen det påbudte. 

§ 5) ... Og skal da vedkommende forpagter af bompengene være 
ansvarlig til, at de vejfarende af dem, som oppebærer bompengene, 

begegnes sømmeligen og ikke opholdes (bommen var jo altid nede) 
eller affordres mere, end hvad de bør betale efter den i § 3 anførte 
taxt, som på et bræt, kj endeligen malet, skal hænge ved hver bom." 

Bommene blev altså forpagtet bort. En forpagter måtte selv 

bygge bomhuset og anskaffe bommen eller indløse dem fra sin for
gænger. Der blev holdt auktion over bommene, og den højest
bydende fik stillingen. De årlige afgifter var ikke små, så på mindre 

befærdede veje kunne der næppe tjenes meget. 
En kontrakt blev oprettet mellem rentekammeret (finansmini

steriet) og bomforpagteren. Den lød således: 

HANS KONGELIGE MAJESTÆTS TIL DANMARK P. P. 

Directeur og Deputerede i Rentekammer-Collegio. 

Gjøre Vitterligt: at da det ved Auction d. . . . . . . . . . af (navnet) 
med ......... rbd. Sølv i årlig Afgift gjorte Bud på Passagepengenes 
Oppebørsel ved Bommen Nr. ...... på Hovedlandevejen imellem 
............... og ............... i ...... Aar, fra 1ste Mai ......... til 

Iste Mai ...... , er approberet ved allerhøieste Resolution af ......... , 
og da behørig, under ......... samme Aar tinglæst, Cautionsbevis er 

*) Kuskene, tysk: Fuhrmann. 
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hertil indkommet, saa overdrages Oppebørselen af bemeldte Pas

sagepenge i fornævnte Tidsrum herved i Forpagtning til bemeldte 
. . ............. paa efterskrevne Conditioner: 

I. Post. 

Ved forbemeldte Bom Nr. ...... oppebæres de ved Forordningerne 
af 15de Februar q86 og IOde Februar 1819 samt Placaten af 27de 
November 1830 paabudte Passagepenge for een Mil. Og har For
pagteren, i Henseende til Bompengenes Oppebørsel og Maaden, 
hvorpaa de V eifarende bør begegnes, med mere, at rette sig efter 
hvad der desangaaende er bestemt. 

2den Post. 

Ifølge § 4 i Forordningen af 15de Februar 1786 skulle Alle, som 
reise til deres egen Sognekirke, til nærmeste Mølle med Korn til 
Formaling, til Sognets eller nærmeste Smedie, hjemføre Brænde fra 

egne eller Godseiernes Skove eller Tørv fra egne eller nogen af 
dem leiet Tørvegrunde, der er beliggende i samme Sogn, hvori de 
boe, og Bommen er, transporterede Kornvarer og Fourage, som 

efter Udskrivning, Licitation eller Anordning leveres til kongelig 
Tjeneste eller Amtsforvalterens, Godseiernes eller disses Forval
teres Attester, ligesom og de, der, uden Betaling eller for Betaling, 
forrette Konge- eller Frireiser selv eller for Andre, Alt baade paa 
Hen- og Hjemveien, - for Bompenges Erlæggelse være aldeles 

fritagne. 

3die Post. 

Ligeledes bør alle kongelige Vogne, de kongelige Rust- og Mate
dalvogne indbegrebne, saavelsom de kongelige ridende og agende 
Poster med de til samme hørende Vogne, og alle fra Postcontoterne 
affærdigede Stafetter ogsaa for denne Afgifts Erlæggelse være 
aldeles fritagne. - Og ere Postførerne i Henseende til Posten, paa 
Bombedentens Forlangende, forbundne til at forevise de fra Post-
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contoreroe medgivne Timesedler til Oplysning om Antallet af de 
Vogne, der virkelig henhører til Posten. 

4de Post. 

Ifølge kongelig Resolution af 30te Mai r8o8 fritages endvidere 
for Bompenges Erlæggeise de kongelige Generaladjutanter og de 
til Generalstaben henhørende Officerer med deres Adjutanter, naar 

de bære den til deres Distinction henhørende Uniform, uden derfor 
at forevise noget andet Tegn. - Ligeledes bør Officerer og mili

taire Embedsmænd, som i Embedsanliggender gjøre Reiser imellem 
de Byer, hvor de respective Regimenters Afdelinger garnisonere, 
være fritagne for Bompenges Erlæggelse, naar de bære hvilkensom

helst reglementeret Uniform. Iligemaade ere de, som have Rente
kammerets Tegn, frie for Bompenges Erlæggelse, ligesom og de 

ansatte Provster paa deres Reiser indenfor deres Districts Grænd
ser, samt Branddirecteurer paa deres Embedsreiser ligeledes i deres 

Embedsdistricter. 

5te Post. 

Ifølge Placaten af r7de April r8o4 bliver af alle Vogne, der 
befindes at have andre Søm i Hjulene end forsænkede i Skinnerne 
og med flade Hoveder, at erlægge dobbelte Bompenge. 

6te Post. 

Forpagteren, der efter lovlig Taxation, foranstaltet paa hans 
Bekostning, har indløst fra hans Formand i Bomhuset og Bom

mene, erholder ved Forpagtningens Fratrædelse paa samme Maade 
Erstatning for bemeldte Bom og Bomhuus. 

7de Post. 

Forpagteren er pligtig til i hele Forpagtningstiden at erlægge 
saavel Brandkontingent af Bomhuset, som den aarlige Leie, der til

kommer Grundeieren eller Brugeren for Overladelse af Pladsen, 

hvorpaa Bomhuset er opført. 
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Sde Post. 

Forpagtningsafgiften - (f. eks. Fire Hundrede, Tresindstyve og 
Fem Rigsbankdaler Sølv) - betales aarlig paa ..... . Amtsstue i 4 
Terminer, nemlig ved hvert Quartals Udgang, hvergang med :If4, 
enten i rede Sølv eller med Sedler og Tegn efter den paa Forfalds
tiden gjældende Quartalscours. - Naar Forpagtningen er udløben, 
indsender Forpagteren til Rentekammeret - - Amtsstues General
quittering for Afgiftens rigtige Betaling, saavelsom denne Contract 
in originali, hvorefter først det arnmeldte Cautionsbevis tilbage
leveres til Extradition. 

Rentekammeret, d. . ... .... . . ...... . . .... . . 

(Segl hvori der staar) 
S. R. 1\tl. Daniæ Consilii Cameræ Sigillum. 

Betalt med ro Rdl. Sølv. 

Da man havde arbejdet en del år med anlæg af Chausseer efter 

fransk mønster på Sjælland, tog man fat her på Fyn. 

Den 13. decbr. 1793 blev der udsendt en kgl. forordning om 
"Vel-Væsenet" i Danmark. Den begyndte således: 

"Da det er nødvendigt, at vejene (til bekvemmelighed for de 
rejsende, og til fordel for landboerne, i henseende til deres produk
ters og varers desto lettere frembringelse) allevegne sættes i så god 
og brugbar stand som muligheders og ethvert steds lejlighed til

lader, så har kongen i dette almennyttige øjemærke, og med hensyn 
på orden og virksomhed i samroes udførelse, besluttet, ved en 
almindelig anordning om vejvæsenet i Danmark, ikke alene at fast
sætte de regler, efter hvilke anlægget skal ske og arbejdet fremmes, 
men end og nøjagtigen at foreskrive de pligter, som påligge alle 
vedkommende i dette tilfælde . . . Kongen påtvivler derfor ikke, at 
jo enhver af undersåtterne med vedbørlig nidkærhed, velvillighed 
og lydighed, efterkommer hans på fornævnte grundsætninger byg
gede, og til landets gavn sigtende bud, hvilke ere følgende: 
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I Cap. 

Vejene inddeles i 3 klasser: Hovedlandeveje, mindre landeveje 
og biveje. Hovedlandeveje ere de, som forbinde en provins med 

en anden. Mindre landeveje kaldes de, som ikkun føre enten fra 
en købstad til en anden, eller til almindelige færge- og ladesteder, 
eller og tjene en hel landstrækning som vej til nogen betydelig 
købstad. Alle øvrige veje er biveje, som efter deres forskellige 

bestemmelser have navn af sogne-, kirke-, mølleveje osv . ..... . 
Hovedlandevejene i Fyn: Vejen fra Nyborg til Odense, og derfra 

til Middelfart, på den nordre, samt fra Nyborg til Assens, Bøjden 
eller Faaborg, på den søndre side, hvilket sidste forbeholdes, nær

mere at bestemmes, når det, ved de af General-Vejkommissionen 
foranstaltede undersøgelser, er afgjort, hvilket sted findes at være 
det sikreste og bekvemmeste i hensigt til færgeløbet 

Såvel hovedlandeveje som mindre landeveje skal med kjæde 
opmåles, carteres (kortlægges) og nivelleres, og, forsåvidt dette 

arbejde ikke kan forrettes af de ansatte vejbetjente, skal et tilstræk
keligt antal af landinspektører, landmålere eller duelige officerer 
blive beskikkede. 

Hovedvejene bør så vidt muligt gå i lige linie. De mindre og 
biveje bør beholde den linie, de nu har. 

Alle landeveje må på begge sider forsynes med grøfter, 4 alen 
brede, for at skaffe vandet afløb. Hovedlandevejenes bredde fast
sættes til 20 alen inden for grøfterne. Stenvejen på Chausseerne 

bør være 8-9 alen. De mindre landevejes bredde fastsættes til 
r2 a I4 alen, foruden grøfterne. Sogne-, kirke-, mølle- og andre 
bivejes bredde bør i almindelighed være 8 alen. Hovedveje brolæg
ges i købstæder; gennem landsbyer lægges chausse med brolagt 
rendesten. Enhver tilgrændsende jordejer er pligtig at afstå til de 

ny vejes anlæg, eller til de gamles udfordrende større bredde, den 
fornødne grund, dog imod billig gotgjørelse. Sten, grus, jord og 
sand må tages, hvor samme nærmest ved vejen er at få, og enhver 
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grundejer eller bruger er pligtig at tilstede sådanne fornødne mate
rialers opgravning uden betaling. 

Når landeveje gå gennem skove, skal på hver side af grøfterne, 
i en frastand af 6 alen, træerne borthugges, og aldeles ingen grene 
hænge over vejen. 

Milepæle bør oprettes ved alle landeveje. Hvor det på hoved
landevejene bliver alt for kostbart at forskaffe milepæle af mar

mor, bør de forfærdiges af bugne kampestene. (Marmillods mile
pæle på Sjælland var af marmor). 

I Fyn bør de hele milepæle på hovedlandevejene vise, med tyde
lige tal, hvor langt man er fra Nyborg. 

Hvor flere veje møde hinanden, der sættes vejvisere. Alle chaus
seer beplantes med træer, der skal være ro alen fra træ til træ. 

II Cap. 

Den, som har nytten af vejen, bør også bære byrden af dens ind
retning og vedligeholdelse. Heraf følger, at til hovedlandevejenes 

første istandsættelse bør hele landet bidrage. Derimod påligger 
vedligeholdelsen de amter og distrikter, igennem hvilke vejene 
løbe, dog bør de rejsende ved bompenges erlæggelse bidrage til 
sammes vedligeholdelse. 

Alle jordegodsejere bør bidrage til indretningen af vejene. Ingen 
bør kunne henskyde sig under noget privilegium. De friheder, som 

grevernes og friherrernes godser, præstegårde og degneboliger ere 
forundte, bør ikke komme i betragtning til at unddrage sådant hart
korn fra at bære denne byrde tilligemed det contribuerende (skatte

pligtige). Vejarbejdet in natura bør fordeles på det contribuerende 
hartkorn, og der fastsættes nøjagtige regler. Enhver arbejdsfør hus
mand og inderste bør gjøre een gangdag om året. Bønder skulle 
for hver tønde hartkorn udføre lh spanddag (heste og vogn) eller 
r 1J2 gangdag om året som vejarbejde. (Såsnart hovedvejene var 
færdige, blev de tildelt de forskellige herreder, sogne, byer og gårde 
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til vedligeholdelse. Der blev sat mærker og pæle, så hver var 
ansvarlig for sit stykke). 

III Cap. 

Heri fastsættes nærmere regler om arbejdsmåden. Fordelingen af 
vedligeholdelsesarbejdet sker sognevis, men godsejernes anpart 
lægges for sig selv. De, som skal forrette håndarbejdet efter tilsi

gelse, medbringer selv spader, skuffer (skovle), hakker, økser, save 
osv., men hjulbøre, grusharper, styrtekarrer o. lign. anskaffes for 

amtets regning. Sender nogen uduelige folk eller dårlige vogne, 
skal de mulkteres efter § 32. 

Der findes også udførlig beskrivelse af, hvorledes arbejdet skal 
udføres, hvor tykt sten- og gruslaget skal være, samt regler for 
snekastning m. m. 

IV Cap. 

Om opsynet over vejene og vejarbejdet. 

Stiftamtmand og amtmænd har overopsynet, men kan pålægge 
herreds- og birkedommere at tilse deres distrikter. I ethvert sogn 

skal sognefogeden (som ved embeds tiltrædelse bør tages i ed) 
have opsigt over alt vejarbejde, efterse grøfterne, broerne, sten
kisterne. Befindes han at være efterladende, straffes han med bøder, 

og tredie gang skal han have sit embede forbrudt. 

V Cap. 

Om vejpolitiet 

Heri fastslås mange regler til værn for vejene og de rejsende. 
Skydebaner skal være IOO alen fra vejen, bistader og rebslager
baner IO alen, vejrmøller 50 alen, natførerpladser 200 alen. Ingen 

må: I) pløje eller grave nærmere end I alen fra grøften, 2) skære 
tørv eller grave sand og ler nærmere end 8 alen, 3) lægge tømmer, 
sten, glas, potteskår, fejeskarn på vejen. Alt sådant straffes med 
mulkt fra V2-2 rigsdaler. Ingen må tøjre kreaturer ved vejen, for 

løsgående kreaturer betales bøde. Styrter en hest eller andet krea-
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tur, skal besidderen af den til vejen stødende grund nedgrave 
kreaturet 2 alen dybt og i det mindste 50 alen fra vejen. (Det er 
underligt, at det ikke var ejeren af dyret, der skulle gøre det). 

Beskadiger nogen milepæle, træer, afvisere, vejvisere, broer, ræk
værker eller andet ved landevejen, skal han, foruden skadens erstat
ning, straffes, første gang med en mulkt fra 2-ro rdl., anden gang 

dobbelt, tredie gang med forbedringshus i 3 måneder. Børn under 
I 5 år straffes af deres forældre med ris, og disse betale skaden. 
Den, der for amtmanden eller magistraten angiver en sådan for
bryder, nyder en belønning af I-Io rdl. 

Sådan prøvede samfundet at værne sine værdier for I 50 år siden .. 
Efter denne lov blev hovedvejen altså anlagt af staten, men ved

ligeholdelsen blev pålagt amterne. 
De mindre landeveje skulle både anlægges og vedligeholdes af 

amterne. 

Bivejene skulle anlægges og vedligeholdes af sognekommunerne. 
I8o8 blev generalvejkommissionen ophævet, og dens forretnin

ger blev henlagt under rentekammeret; men vejkorpset bestod frem
deles, indtil hovedlandevejene ved kgl. resolution af r8. septbr. 

r833 blev henlagt under ingeniørkorpset, og officererne fra vej
korpset overgik til dette. 

Naturalarbejdet viste sig at være uheldigt. Selv om det af hen
syn til agerbruget var forbudt at kræve naturalarbejde i høst- og 
såtid, blev forbudet næppe overholdt, for der fremkom hyppig kla

ger derover. r839 blev naturalarbejdet derfor afskaffet og erstat
tet af pengebidrag lignet på hartkornet. 29. septbr. r84r udsendtes 
en kgl. forordning, der fastsatte, at vejarbejder skulle udbydes i 
entreprise. Vedligeholdelsen skulle udføres af faste vejmænd på 
hovedveje og af lejet mandskab på mindre landeveje. På biveje i 
sognene kunne naturalarbejdet bibeholdes, men efterhånden blev 
dette også afløst. 

Efter vejforordningens udsendelse 1793 tog .man fat på arbejdet 
med hovedvejen fra Nyborg til Middelfart. 
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Fig . 16. F•·a N J•b o•·g til Nydams hi/Jel . 

203 

Fhv. overvejinspektør, oberstløjtnant Helsted i Vejdirektoratet 

har vist mig de gamle kort over arbejderne her på Fyn, og jeg er 

taknemlig for hjælpen. 
At aftrykke hele vejlinien her vil der ikke være plads til. Jeg må 

nøjes med kortene fra Nyborg til Pilevad, den første halve mil. 

Men de giver også et tilstrækkeligt indtryk af, hvorledes vejen blev 
rettet ud i lige linie. 

På det første billede (fig. r6) ser vi, at den gamle, lidt slyngede 
vej bliver rettet ud fra Skyttehuset (nu Døveskolens internat) til 
Nydarnshuset Her står, at jordarbejdet var færdigt 1795. Derefter 
rettes vejen lige ud. 

På billede fig. 17 ser vi vejen forbi Lindenborggården. Derfra 

har den gamle vej ført ned forbi Hjulby, medens den ny lægges i 
lige linie mod Pilevad. Her er noteret, at jordarbejdet er ophørt 
r8oo. Det har altså taget 6 år at udføre dette vejarbejde, en god 
halv mil. 

Men samtidig arbejdes der på flere andre vejstrækninger både 

på denne og på den anden side Odense. 
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• 

Fig. 17 . Fra Nydamihuiel til Hjulby . 

Der ligger et kort over vejen ved Vissenbjerg tegnet i 1792, et 

andet over vejen ved Korsebjerg og Spedsbjerg, en god mil vest 

for Odense, fra 1794, et tredie over den ny vej over Ejby marker 
lige øst for Odense. Den gamle vej gik fra Langeskov op gennem 

Marslev og Asum og ind til Odense gennem St. Jørgensgade. Se 

kortet side 206. Et fjerde kort fra 1797 viser vejen ved Gribsvad. 

Men ikke alene på hovedvejen fra Nyborg til Middelfart blev der 

arbejdet. Der ligger kort over landevejene fra Odense til Svendborg 

og Odense til Faaborg fra 1791, og et andet fra 1797 over den 
gamle landevej fra Nyborg til Svendborg over Vindinge, Ørbæk 

og Ellerup. Den endnu ældre vej gik fra Vindinge over Kogsbølle, 

Frørup, Svindinge. Et tredie kort fra 1796 viser vejen gennem Tved 

ved Svendborg. Men disse arbejder på de mindre landeveje blev 

som sagt udført af amterne. Arstallene på kortene viser, at der er 

foretaget opmålinger og tegnet kort flere år før arbejderne er 

blevet udført. 

Navnlig over Nyborg-Bøjdenvejen ligger der mange kort. Gene-
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Pig. 18. ha Hjulby til Pi/evad. 

. 
l 
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ral-Vejkommissionen har i valget mellem de tre ruter - Assens, 
Bøjden, Faaborg - fastslået, at denne vej skulle være hovedvejen 

til Sønderjylland med færge fra Bøjden til Fynshav på Als. 
Kortene viser, at denne vej blev rettet meget ud. Der ligger kort 

fra 1795 med planer over udretningerne i Vindinge, Rosilde, 
Ørbæk, Trunderup, Kværndrup, Egeskov, Snarup, Krarup, Bøjden. 
Et kort over Brahetrolleborgs marker viser, at vejen blev flyttet fra 

Mellemhaverne ned forbi gården. 
Imidlertid førte krigsbegivenhederne med sig, at meget vej

arbejde trak i langdrag. Efter slaget på Reden I8oi og navnlig 

efter I 807, da englænderne tog vor flåde, og vi kom med i krigen, 
gik meget arbejde helt i stå. De officerer, der havde målt vejene og 
tegnet kortene, blev nu optaget af deres arbejde i hæren. Da Napo
leons hær af Franskmænd og Spanioler i I8o8 kom til Fyn, befalede 

kronprinsen, Frederik VI, at vejene uopholdelig skulle sættes i 
stand af hensyn til troppernes gennemmarch. Og General-Vejkom
missionen befalede 22. februar I8o8 major og vejmester v. Heide 
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at berejse vejen fra Middelfart til Nyborg og Odense til Kerte

minde. Siden blev han kommandant i Middelfart, og løjtnant, vej
konduktør Block i Odense fik så hvervet at berejse vejene. 

Da krigen sluttede 1814 var Danmark et fattigt land. 5· jan. 
1813 havde staten erklæret sig fallit (bankerot), og papirpengene 
blev nedsat til Ys af værdien. Men de ny rigsbanksedler sank til 
lh5 af værdien, og først i r8r8, da "Nationalbanken" blev oprettet 
med en af regeringen uafhængig bestyrelse, blev pengeforholdene 
sikret. 

Disse fortvivlede forhold medførte naturligvis, at vejarbejderne 

blev forsinkede. Og de medførte også, at bompengene på de fær
dige veje blev fordoblede. Dette skete ved en forordning af 

IO. febr. 1819. 
Hovedvejen Nyborg-Middelfart blev færdig r82o, og bommene 

blev straks bortforpagtet. De gule deligencer med de røde post

kuske kørte fra by til by og pyntede på de ny landeveje. 
I Rigsarkivet ligger taksationsforretninger fra Nyborg-Bøjden

vejen fra årene rSrr-28 . I disse år må vejarbejdet altså være udført. 

Når denne vej, som vejkommissionen havde valgt som hoved
vejen til Sønderjylland og Holsten, blev anlagt så bred og flot 
som hovedvejen Nyborg-Middelfart, skyldes det sikkert nok, at 

tronfølgeren, den senere Christian VIII, netop i disse år som guver
nør over Fyn boede på slottet i Odense. Han var nemlig gift med 
prinsesse Karoline Amalie af Augustenborg og ville gerne have en 

direkte og god forbindelse til Als, når han og hans gemalinde ville 
besøge hendes broder, hertugen på Augustenborg. 

Der ligger også kort over den ny landevej, der skulle anlægges 
fra Vissenbjerg røverskov til Assens; de er dateret r823. 

Der ligger også kort over Middelfart-Bogense vejen over Aulby, 

Blanke, Brenderup. 
Disse veje var mindre landeveje, der skulle anlægges af amterne, 

men vejkorpset har udarbejdet planerne. Det samme gælder den 
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Fig. 20. Diligencen korer ind i dm kgl. postgå•d i Nybo1g I8Jo. 

ny landevej fra Nyborg til Svendborg over Holekenhavn og Hes

selager. Dæmningen der fører den over Holekenhavn fjord blev 

bygget af slaverne i Nyborg fra 1844-48. Slaverne var livsfanger, 

der boede i Stokhuset i Nyborg (de lå med benene i "stokken" om 
natten for ikke at flygte) og skulle holde fæstningsvoldene ved 
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lige. De kunne dog også udlejes til at arbejde for private, og i dette 
tilfælde til vejarbejde. 

Fynske landevejsbomme. 

Da den fynske hovedlandevej fra Nyborg til Middelfart var 
færdig, udsendte rentekammeret d. 25. novbr. 1820 til stiftsbefa
lingsmand Cederfeld de Simonsen, Odense, og amtmand Løven
skiold, Svendborg amtshus i Faaborg, en skrivelse, hvori det blev 

påbudt at bortforpagte de 10 bomme, een for hver mil, der skulle 
anbringes langs vejen. De skulle bortforpagtes på 3 eller 10 år fra 

1. maj 1821. 

Forpagterne skulle være pligtige til selv og på egen bekostning 
at lade opføre bomhusene og bommene på de pladser, som vej

korpset anviste, hvorimod bomhuse og bomme ved forpagtningens 
fratrædelse skulle indløses af eftermanden ved taxation. Ligeledes 

skulle forpagterne betale den årlige leje af grunden, hvorpå bom
husene blev opført, efter uvildige mænds kendelse. Bomforpag

terne måtte opføre 3 fag hus enten af grundmur, bindingsværk 
eller efter den sædvanlige bygningsmåde af bønderhuse. 

På den nordlige side af landevejen skulle sættes milepæle hver 

hele, 1~, 1h og % mil. Og på den søndre side overfor helmilepælene 

skulle bomhusene bygges. 
Chefen for vejkorpset, Oberst v. Heide, bestemte, hvor mile

pælene skulle sættes. Her skal kun nævnes de hele mils plads i hans 

skrivelse af 9· august 1820. 

ISte milepæl sættes på selvejergårdmand Jens Nielsens grund af 
Askovgården i Aunslev sogn, Vinding herred, Svendborg amt. 
Grunden lige overfor, hvor bomhuset bliver at opføre, tilhører 
fæstegårdmand under Nyborg kirke Mathias Gregersen af Auns

lev by. 
2den milepæl på selvejergårdmand, udflytter Niels Hansens lod 

af Birkinge by Aasum herred, Odense amt (i nærheden af Lange-

14 
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skov kro), ligeoverfor på samme mands grund bliver bomhuset at 
opføre. 

3die milepæl på Christopher murermesters lod af Vejrup gods, 
Fraugde Kærby sogn, Aasum herred, Odense amt. Grunden lige
overfor, hvor bomhuset skal opføres, tilhører fæstebonde under 
Vejrup gods Mads Hansen af Fraugde Kærby. 

4de milepæl bliver at opføre tillige med bomhuset på Odense 
bys grund, hvis ellers bommen skal opføres her og ikke udenfor 
indkørslen til Odense ved Møllebroport - Den blev dog opført på 

den anden side Odense udenfor Vesterport på vejen til Bolbro, 
hvad der siden medførte utallige skriverier og besværligheder. 

5fe milepæl tillige med bomhuset på selvejergårdmand Christian 
Ulrich Hansens lod af Ubberud by, Odense herred og amt. 

6te milepæl på fæstehusmand Sandbecks grund af Tudsehuset i 
Vissenbjerg sogn, Odense herred og amt. Jorden tilhører Vissen
bjerg præstegård. Bomhuset på fæstehusmand Christian Larsens 
lod af Tudsehuset Jorden tilhører stiftamtmand Koefoed, Ribe, der 
ejede Ny Grøftebjerg. 

7de milepæl på fæstegårdmand Peder Ditlevsens grund i Dyb
mose by, Rørup sogn, Vends herred, Hindsgaul amt. Ejeren er 
Cederfeld de Simonsen til Erholm. Pladsen til bomhuset ligeover
for tilhører landinspektør Rasmussen til Ormehøj. 

8de milepælen på selvejergårdmand Peder Eriksens lod i Indslev
Taarup, Indslev sogn, Vends herred, Hindsgaul amt. Bomhuset på 

fæstegårdmand Niels Jacobsens grund ligeoverfor. Ejeren er Jørgen 
Jørgensen i Baaring. 

9de milepælen på selvejergårdmand Eskild Nielsens lod, udflyt
ter fra Voldby, Kauslunde sogn, V ends herred, Hindsgaul amt. 
Bomhuset på selvejerboelsmand Lars Pedersens lod, udflytter fra 
samme by. 

rode milepælen skulle stå mellem Middelfart og Kongebroen. 
Bommen for den 10. mil vil dog formodentlig blive at opføre ved 
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Fig. 21. Bomhuset f,·tt Langeskov. 

indkørselen fra Odense straks udenfor byens østre ende, hvorved 

denne bom kommer til at stå på 93/4 mil og omtrent 1270 alen. 

* 
Amtmændene meddelte nu de forskellige herredsfogeder, at der 

skulle holdes auktion over de ro bomme. Det blev bekendtgjort 
ved kirkestævne, og betingelserne blev fremlagt på herredskonto

rerne. Betingelserne var de samme, som siden 1786 havde været 
gældende for bomforpagtningerne på Sjælland. 

På selve auktionsdagen mødte de lysthavende på herredskonto

rerne, kontrakten blev læst op, og derefter bød man. Den højst
bydende blev derefter indstillet til rentekammerets godkendelse. 
Han måtte skaffe een eller to kautionister og selvskyldnere for 

passagepengenes rettidige indbetaling på amtsstuerne. Kontrakterne 
blev af herredsfogederne sendt til amtmændene, og begge måtte 
afgive erklæringer om, at bomforpagtere og kautionister var veder
hæftige personer. 
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Hvis rentekammeret ikke syntes, at den budte forpagtningsafgift 
var stor nok, fik amtmand og herredsfoged pålæg om at holde en 
ny auktion. De mænd, der fik bommene i r82r var: 

Nr. r, Aunslev bom, tjenestekarl Lars Nielsen i Nyborg for 
qo rdl. sølv årlig. Kautionist var købmand, vinhandler Beck, 

Nyborg. 
Nr. 2, Langeskov bom, krigsassessor, købmand J. P. Aagaard, 

Odense, for 205 rdl. sølv årlig. Kautionist var felbereder (garver) 
N. Thrane, Odense. 

Nr. 3, Fraugde Kærby bom, samme forpagter med samme 
kautionist som 2den bom for 239 rdl. sølv årlig. 

En bomforpagter behøvede altså ikke selv at være bommand, 
men kunne ansætte en bomopsynsmand. 

Nr. 4, Odense bom, købmand Georg Thieme, Odense, for 
531 rdl. sølv årlig. Kautonist var felbereder Thrane, Odense. 

Nr. 5, Ubberud bom. Første auktions bud r6o rdl. blev ikke anta

get. Ved ny auktion fik handskemager Chr. Madsen Krøyer, Rud
købing, bommen for 584 rdl. Kautionister var toldinspektøren i 

Rudkøbing og købmand Ravn, Svendborg. 

Nr. 6, Vissenbjerg bom, kromand Scheuer, Vissenbjerg, for 
300 rdl. sølv. Kautonist var brændevinsbrænder Niels Simonsen, 

Odense. 
Nr. 7, Ormehøj bom, samme forpagter (J. P. Aagaard) og 

kautionist som ved nr. 2 og 3 for 21 rdl. sølv årlig. 
Nr. 8, Indslev-Taarup bom, murermester Kingo for 23 rdl. sølv. 

Kautionist købmand Thieme, Odense. 

Nr. 9, Voldby bom, samme forpagter (J. P. Aagaard) og 
kautionist som nr. 2, 3 og 7 for 70 rdl. sølv. Aagaard fik altså 

4 bomme. 
Nr. ro, Middelfart bom, samme forpagter og kautiopist som ved 

nr. 8 (Kingo) for 214 rdl. sølv årlig. 
Ved nogle bomme med lave bud blev der foretaget ny auktioner, 

så afgiften blev større. Og ved de følgende auktioner i de 30 år 
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Fig. 22. Bomhmel på Fraugde-Kærby mmk. 

bommene blev stående, viste det sig, at afgifterne var svingende. 
I83o blev nr. 8 bortforpagtet til Smed Mads Rasmussen for 46 rdl., 

en stigning på 23 rdl., og nr. I blev bortforpagtet til krigsassessor 

Aagaard for I8o rdl., en stigning på 40 rdl. Men I834 blev nr. 5 
bortforpagtet til samme mand, Chr. Madsen Krøyer for 365 rdl., 
en nedgang på 2I9 rdl. og nr. IO til skomager Peder Madsen for 
I48 rdl., en nedgang på 66 rdl. Derimod bød brændevinsbrænder 

Niels Simonsen, Odense, 385 rdl. for nr. 3, en stigning på I8o rdl. 
2den post i bomforpagternes kontrakter gav imidlertid anledning 

til mange uoverensstemmelser mellem bommændene og de vej

farende. Alle, der rejste til egen kirke, nærmeste mølle eller smedie, 
hentede brænde og tørv i eget sogn, transporterede korn og fourage 

til kgl. tjeneste, forrettede kongerejser o. s. v., var jo fritagne for 
bompenge. Der blev derfor indsendt i hundredevis af klager til 
rentekammeret både fra bomforpagterne og beboerne. Disse klager 

gik gennem herredsfogeder og amtmænd, der ledsagede dem med 
udtalelser, der undertiden var modstridende. 

Fynske Årbøger 1956



214 J. Hoimp : Træk af fynske t!ejes historie 

Forpagter Fog, Juelsberg, klagede over bommanden i Aunslev, 
fordi han selv og hovbønderne blev afkrævet bompenge. Herreds

fogeden gav ham ikke medhold, men amtmand Sporon, der boede 
på Hellerup, fandt, at de burde fritages. 

Husmand Niels Nielsen i Askovhuset ville ikke betale bompenge 
for tørv. Men bommanden erklærer, at han henter dem i et andet 

sogn, og så skal der betales bompenge. 
Branddirektør Schiøtt, Stutterigården, vil ikke betale bompenge 

ved Middelfart bomhus, men påberåber sig, at det er embedsrejse. 
Bomforpagteren skriver, at det er Schiøtts søn, der kører med korn 
og smør. Sagen afgøres således, at når Schiøtt kører ,selv, fritages 
han, men når sønnen kører, skal der betales. 

Som nævnt blev bom nr. 4 ikke sat ved Møllebroport før ind
kørselen til Odense, men på den anden side byen uden for Vester
port på vejen til Bolbro, lige ved 4 milepælen, og det medførte 
utallige klager både fra bommændene og befolkningen. Beboerne 
lige vest for Odense kom derved til at betale bompenge, når de 

skulle ind til Odense, og det var jo urimeligt. De havde ikke kørt 
en mil på vejen. Børnene fra Bolbro gik i skole i Hunderup, og 
når det var dårligt vejr, regn og sne, kørte forældrene dem i skole, 
men nu måtte man betale bompenge både ved henkørselen og 

hjemkørselen med tom vogn. Beboerne i Bolbro og skolekommissio
nen i Hunderup klagede til rentekammeret, og de blev også fritaget 
for bompenge, når de kørte børnene i skole. 

I Vissenbjerg klagede beboerne også, og præsten indsendte på 
alles vegne en klage. Man hævdede, at det var urimeligt, at de 

skulle betale bompenge 3 gange - ved Vissenbjerg-, Ubberud- og 
Odense-bommen for at køre 2 mil, medens folk fra Nyborg kunne 

køre 4 mil mod også at betale bompenge 3 gange. Man ønskede 
tillige fritagelse for bompenge ved Vissenbjerg bom for beboerne 
i sognet. 

I Ubberud klagede man også over at skulle betale bompenge ved 
2 bomme for at køre I mil til Odense. Man ønskede også der 

Fynske Årbøger 1956



]. H øirup: Tf æ k af fynske vejes historie 215 

Odensebommen flyttet øst for byen om til Møllebroport som op
rindelig foreslået. Men den blev stående ved milepælen. 

Bommændene klagede over, at vogne og drifter af kvæg ~og 

omveje for at slippe for at betale bompenge. I Ubberud gik den 
gamle landevej lidt syd for den ny gennem V ej ru p, og der var også 
en nem omvej lidt nord for den ny vej. Bommanden klagede over, 
at disse veje blev benyttet, så han i det første halvår havde haft et 

tab på 108 rdl., og da han tilmed havde måttet bygge bomhus for 
300 rdl., og bommen havde kostet 43 rdl., så bad han om nedsæt
telse i afgiften, da han ikke ville sine velgøreres (kautionisters) 
ruin. Han bad også om fritagelse for forpagtningen efter 3 år, 
skønt han havde kontrakt på ro år. Og han nøjedes ikke med at 

søge rentekammeret gennem stiftamtmanden, men han bønfaldt om 
hjælp hos hans kgl. højhed, guvernøren over Fyn, prins Christian 
Frederik. Denne har på Augustenborg undertegnet en skrivelse, 

hvori han støtter sig til stiftamtmandens udtalelse og indstiller, at 
andragendet imødekommes. Og bommanden fik så nedsættelse i 
afgiften. 

Nogle bommænd søgte om at få bommene flyttede et lille stykke, 

så trafikken fra tilstødende veje kunne blive betalingspligtige; men 
det blev ikke imødekommet. Bommene blev stående ved mile

pælene. 

Rentekammeret havde altså meget besvær med bommene, og da 

landevejene på Lolland-Falster blev færdige i 1835, blev der ikke 
rejst bomme derovre. 1840 var de fleste jyske veje færdige, men 

der blev heller ikke rejst bomme. Hele indtægten var også ringe -
i 1846 var den samlede afgift 32.678 rigsbankdaler. Statskassen fik 
halvdelen, by- og amtskasserne den anden halvdel. 

Treårskrigen r848-5o medførte nedgang i bompengene. Den 
almindelige trafik tog af i krigsårene, og al trafik af soldater og 

krigstransporter var fritaget for bompenge, så bomforpagterne kla
gede sig og søgte om nedsættelse i afgifterne. 

r849 blev grundloven givet, og næste år trådte rigsdagen sam-
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men. Den I6. januar I85o indbragte IO fynske rigsdagsmænd for

slag om, at samtlige bomme på hovedlandevejene i Fyn skulle 
nedlægges fra I. april I85I. En erstatningssum til statskassen på 
I8oo rdl. skulle pålignes Fyns stifts købstæder og landdistrikter i 
forhold til hartkornet. 

Ved Iste behandling i folketinget d. 6. febr. I850 udtalte bryg
ger C. H. Hansen, Odense, valgt i Verninge: "Allerede i Roskilde 
stænderforsamlinger er ønsket om bommenes nedlæggelse fremsat. 
Men regeringen har ikke fremsat forslag derom, fordi bommene 
på Sjælland giver betydelig indtægt. Det modsatte er tilfældet på 
Fyn. Her er der bomme, der kun giver 30-40 rdl. om året". 

Overretsprokurator Damkier, valgt i Assens, udtaler (8. febr.), 
at forpagtningskontrakterne udløber d. 3I. marts i år. Bommene på 
Fyn giver kun vejkassen I8oo rdl. årlig, og dette beløb erstattes ved 
ligning på hartkornet. Indenrigsminister Rosenørn udtaler, at han 
kan gå med til forslaget om nedlæggelse af bommene. På Lolland

Falster er ingen bomme, men der ydes en vis erstatning igennem 
chaussepenge, og en lignende erstatning for Fyn er foreslået i lov
forslaget. l. A. Hansen, valgt i Rudkøbing, fremhæver, at da bom
mene er en gene, må den besværede del udrede erstatningen - ikke 
hele Fyns stift, men kun Fyn. Langeland og de andre øer må være 
fri for at betale den erstatning. Under forhandlingen blev det også 

oplyst, at 42 pct. af bompengene gik til opkrævningen, og at flere 
hovedveje på Fyn havde ingen bomme. Damkier udtalte, at Odense 
amt havde bomme, men Svendborg amt havde ingen. Den I7. febr. 
var forslaget til 2. behandling. Her udtalte I. A. Hansen, at Svend
borg amt havde bomme. Der blev udtalt, at der var I I bommænd 
på Fyn, men der var ikke bomme på alle hovedveje. Man kunne 
køre ind ad nogle porte i Odense, uden at der var bomme på 
vejene udenfor. 

Justitsminister Bardenfleth oplyste, at man kunne komme ind i 
Odense fra Verningeegnen ad Assensvejen og fra Sletten gennem 

Nørreport uden at passere bomme. 
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Amtsforvalter Jagd1 Thisted, valgt i Svendborg, mente, at stats
kassen burde overtage disse udgifter, da de andre provinsers bomme 

også snart burde nedlægges. Det er ikke rimeligt, at Svendborg 
amt skal bære byrden, for det er Odense amt, der har haft de fleste 
bomme. 

Den 21. febr. var forslaget til 3· behandling. Ingen begærede 
ordet, og loven blev vedtaget med 61 stemmer. Den 14. marts med
delte formanden, at kongen havde stadfæstet loven om bommenes 
nedlæggelse på Fyn mod en årlig erstatning af I8oo rdl. lignet på 
hartkornet. 

Under behandlingen i tinget blev der sendt skrivelser til amt

mændene, at bomforpagterne skulle opsiges til 1. nov. 1850, men 
de skulle spørges, om de ville vedblive at opkræve passagepenge 
til 31. marts 1851. Amtmændene sendte skrivelser til herredsfoge~ 

derne, og disse fik bommændenes underskrift på, at de gik ind på 
disse betingelser. 

I rigsarkivet ligger underskrifter på disse papirer. Men der er 

kun papirer fra de IO bomme på Nyborg-Middelfartvejen, og da 

bom 2 og 4 og bom 7 og 8 havde samme forpagter på dette tids
punkt, var der altså kun 8 bomforpagtere på denne vej. I folke
tinget blev sagt, at der var II bommænd på Fyn. Men i dokument
pakkerne på rigsarkivet fra I85o, da afviklingen skete, findes kun 

papirer for disse IO bomme. Nr. I, Aunslevbommen fra Svendborg 
amt, og de andre 9 fra Odense amt. Underskriverne er følgende: 

Nr. I Niels Nielsen, nr. 2 Jacob Jensen, nr. 3 Hans Nielsen, nr. 4 
Jacob Jensen, nr. 5 Anne Magrethe Larsdatter, enke efter C. M. 
Krøyer (hun og hendes mand har altså haft bommen i alle de 30 
år), nr. 6 Ane Sabine Scheuer, enke (også hun og manden har haft 
bommen i de 30 år), nr. 7 Mads Rasmussen, nr. 8 Mads Rasmussen, 

nr. 9 Jørgen Danielsen, nr. IO Peder Madsen. 
Kun i 30 år, I82I-I85I, stod de fynske bomme. Men enkelte af 

bomhusene står endnu. Nr. I ligger lidt vest for Aunslev kirke ved 
nordsiden af vejen, men er senere betydelig udvidet. Ikke alle bom-
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husene blev altså bygget ved sydsiden af vejen, som oberst v. Heide 
havde planlagt. 

Nr. 2 i Langeskov på hjørnet, hvor vejen til stationen drejer fra. 

Det er I946 flyttet til "Den fynske landsby" og ligger ved ind
gangen til denne. (Se side 21 I). 

Nr. 3 ligger endnu på sin plads på Fraugde-Kærby mark ved 
sydsiden af vejen. Det har fået en udvidelse mod vest, så skorstenen 
ikke mere sidder midt på taget. (Se side 2 r 3) . N r. 4 er naturligvis 
forsvundet, da Odense udvidede sig. 

Nr. 5 lå, hvor nu Blommenslyst kro ligger. Bomhuset havde til
hørt en kreaturhandler Bluhme og blev kaldt Bluhmeslyst. Men 
folk kaldte ham Blomme og huset Blommeslyst De vejfarende 

benyttede huset som bedested. Da bompengeordningen blev ophæ
vet r85I, søgte enken efter bomforpagteren krobevilling. Det blev 
først nægtet, men et par år efter blev bevillingen givet. Bomhuset 
forsvandt, og Blommenslyst kro opstod. Nr. 6 ligger ved den gamle 

vej, der går op forbi kroen og kirken. Det er ombygget og har fået 
tegltag. Nr. 7 i Rørup sogn ved Ormehøj er brændt. Nr. 8 i Indslev 
sogn ligger på nordsiden af vejen, lidt før vi når Indslev kirke. 
Det er udvidet ved tilbygning. 

Nr. 9 ved Voldby og nr. IO lige før Middelfart er forsvundet. 

Statens bompengesystem har forøvrigt været anvendt af private. 
Gdr. P. L. Pedersen, Gestelevlunde, har fortalt mig, at mellem 

Hillerslev og Gestelev sogne går en privat vej, der ejes af 4 lods
ejere. Hvor vejen går over Sallinge å, ligger Peter vævers hus, og 
her måtte vejfarende betale 5 øre for at få bommen lukket op. Lidt 
længere mod øst førte en vej gennem et vadested over åen, og den 
benyttede de folk, der ville spare 5 øren. 

Hver Mikkelsdag samledes de 4 ejere til spisning med øl og 
snaps, og her blev regnskabet gjort op. Bompengene blev afleveret, 
men Per væver og hans kone Ane skulle have lidt for arbejdet, og 
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Fig. 23. Bomh11set på Sonderhojmp m<11k. 

vejen skulle sættes i stand. Blev der noget til overs, blev pengene 

delt. Denne bom blev først fjernet 1903. Efter Peter vævers død 

måtte Ane tjene til livets ophold ved at lære omegnens børn at 

stave, læse og skrive. 

Der skal også have været en bom på Odense-Svendborg vejen. 

I sogneskellet mellem Sønderhøjrup og Ringe ligger et hus, der 

kaldes Sjællænderhuset Det var fæstehus under Nordskov og har 

matr.nr. 31. Den nuværende ejer siger, at der i ældre tid har været 

en bom over vejen ved huset, og at der blev betalt bompenge. 

Men det er ikke muligt at få nærmere oplysning om sagen. På 

dommerkontoret i Nyborg har jeg eftersøgt gamle skøder og servi

tutter. Og der ses, at r. decbr. 1913 sælger Hans Nielsen huset til 

Vilhelm Knudsen. I skødet står, at da der muligvis påhviler ejen

dommen matr. nr. 3 r en forpligtelse, er det meningen i så tilfælde 

at ansøge om den fornødne tilladelse og eventuelt lade en fornøden 

deklaration tinglæse på matr.nr. 6 c, der så skal være pligthus i 

stedet for matr.nr. 31. 
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Køberen forpligter sig i denne henseende til at underskrive og 
lade tinglæse de fornødne dokumenter herom på ejendommen. 

Men der er ikke tinglæst noget siden den tid. 

Også de gamle protokoller på landsarkivet i Odense er gennem
set for ejendommenes vedkommende. Heller ikke der findes noget 

om opkrævning af bompenge. Men det ses, at fæstehuset sælges fra 
Nordskov og skødet tinglyses d. 7. sept. 1907. 

Endelig har jeg haft tilladelse til at gennemse godsarkivet på 
Nordskov. Der findes de gamle fæstebreve og fæsteprotokoller. 
Man kan følge Sjællænderhuset fra 1802, da det fæstes til Rasmus 
Jepsen. 1821 til hans søn Christian Rasmussen. 1846 til hans søn 
Hans Jørgen Andreas Rasmussen. Men i intet af fæstebrevene står 
der noget om at opkræve bompenge. 

Den ny landevej mellem Odense og Svendborg blev færdig i 

1844. Og da der ikke af amtmænd og herredsfogeder er holdt auk
tioner over bomme, kan det ikke have været statsansatte mænd, der 
har opkrævet bompenge. 

Det må have været en privat ordning som den ved vejen mellem 
Hillerslev og Gestelev. 

Gdr. Svend Frederiksen, Aasum, har meddelt mig, at der vest 

for broen over åen har ligget et hus, der kaldtes "Bommen". Nær
mere undersøgelser fra hans side har fremskaffet følgende oplys
ninger. Det var oprindelig fæstehus under "Gamle Møllegård" i 
Vor Frue landsogn, men blev 3% 1842 ved skøde overtaget af Peter 
Christian Hansen, Aasumgård, og var derefter arbejderhus for 
denne gård, indtil det blev nedbrudt i begyndelsen af dette århun

drede. 
"EielschousAuktionsprotokol",Ravnebjerg herreds arkiv, har 26/5 

1783 den oplysning: 3· Torneherrehuset (bomhuset) har og en ko 
i fri græsning for at passe de tvende led, som er derved og at svare 
til gærderne der i nærværelsen. 

Solgt til Mads Nielsen 120 rdl. Her er altså tale om to led. I 

Ravnebjerg birkedommerarkiv 1748-49 oplyses, at d. 21. novbr. 
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1748 mødte for retten samtlige beboere og gårdmænd udi Aasum 

og Eegbye (Ejby) og lodsejerne udi St. Jørgens Mark. Her blev 
indgået et forlig mellem de tre byers mænd. De Aasum mænd skal 

holde deres led i forsvarlig hævd og stand fra d. 14· april til d. 14. 

oktober, og når der er rugmark i St. Jørgens mark hele året igen

nem. Men ellers skal de tre byers mænd "vogte os selv fred på 
vores korn". 

Det andet led lå ca. 100 m øst for broen over åen, og her lå 

"Hyrdehuset", hvor byhyrden boede. Det var hans pligt at holde 
leddene lukkede. 

Ca. 200 m øst for hyrdehuset var vangeledet for "Rouglunds
marken", den ene af de tre hyrnarker. 

Når man ved, at dengang gik vejen fra Nyborg til Odense op 
gennem Marslev og Aasum, forstår man, at det har været besværligt 

for de rejsende, at der i Aasum på 300 m var tre led, der skulle 
åbnes og lukkes, i hvert fald i sommertiden. Hyrden skulle påse, at 
de var lukkede, for at kreaturer ikke kunne gå ind at ødelægge 

kornet. Måske har han fået bompenge af de rejsende, der var vant 
til en sådan ydelse på sjællandske veje og fra 1821 også på den ny 

store landevej, men det har ikke været et statsbomhus, der blev 
bortauktioneret af herredsfogeden. 

I Aasum-Vinding herreds Justitsprotokol 1772 side 157 oplyser 
et vidne (sognefoged Lars Christensen, Revninge), at ledet i Aasum 
by, som nu står ved hyrdehuset, forhen var højere oppe i byen, 
men af hensyn til, at de rejsende kan komme igennem, er flyttet 

ned, hvor det nu står. Ja, også dengang måtte der tages hensyn til, 
at de rejsende kunne komme hurtigt frem. 

* 
Da bommene 1851 blev nedlagt på Fyn, ville sjællænderne også 

have deres bomme bort, og den I 5· april 1854 vedtog rigsdagen 
en lov om nedlæggelse af bommene på Sjælland med undtagelse af 
dem i gamle Københavns amt, altså på landevejen fra København 
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til Roskilde. Disse blev først nedlagt så sent som d. I. april 1915. 

Erstatningen i 1854 var et beløb på 9000 rdl., der blev pålignet 
hartkornet ligesom her på Fyn. Arbejderne på hovedlandevejene 
var stadig delt mellem stat, amter og sogne uden bestemte regler. 
Da Nyborg-Bøjdenvejen blev anlagt, blev natmalarbejdet udført 
af de sogne, hvorigennem vejen blev ført. Fra 1834 til 1867 blev 
ca. 30 mil landeveje her på Fyn anlagt og vedligeholdt af ingeniør
korpset. Men ved loven af 2I. juni 1867 blev hele vejvæsenet gjort 
til en kommunal opgave. Hovedlandevejene blev fra I. april 1868 

henlagt til amtsrådene, der i forvejen havde de mindre landeveje. 
Siden har ministeriet kun et almindeligt tilsyn med, at amtsrådene, 

der forøvrigt først blev oprettet i 1841, holder landevejene i tilbør
lig stand. Dog kan ingen ny landeveje anlægges uden samtykke af 
ministeren for de offentlige arbejder. 

I 1847 var den første jernbane i Danmark - fra København til 
Roskilde - bleven åbqet. I de følgende 20 år blev hovedbanerne 

anlagt. Banen over Fyn fra Nyborg til Middelfart blev åbnet r865 

på dronningens fødselsdag d. 7· septbr. Kongeparret gik i land i 
Nyborg havn kl. Io, kørte gennem den flagsmykkede by til råd

huset, hvor der var "Collation", ved hvilken Majestæternes skål 
blev udbragt, mens kanonerne på voldene saluterede. 

Kl. 12.15 kørte Majestæterne og de øvrige gæster til jernbane
gården. Garnisonens soldater paraderede i gaderne. Abningstogets 
lokomotiver og vogne var pyntet med dannebrogsflag og blomster. 
Da de kongelige og gæsterne havde taget plads, afgik toget under 
mængdens hurraråb og kanonernes torden. I Odense steg man ud, 
og om aftenen gav indenrigsministeren en middag, hvori konge
familien deltog, og ministeren sluttede sin tale med ønsket om, at 

banen måtte kaldes "Dronning Louises jernbane". 
En ny hovedvej var hermed lagt over Fyn til "at forbinde en 

provins med en anden". Og det samme skete efterhånden i det 
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øvrige land. Det var derfor konsekvent og rimeligt, at regering og 
rigsdag i 1867 bestemte, at hovedlandevejene, der nu kun tjente 

lokale interesser, blev henlagt under amtsrådene ligesom de mindre 
landeveje. 

Det ledende princip i vejenes historie har altid været, at kon

gerne (staten) tog sig af hovedvejene, der førte fra den ene lands
del til den anden. På dem færdedes de selv på deres rejser til lands
ting, rigsmøder, herredage o. s. v., og på dem transporteredes korn, 
kød (drifter af kvæg) og alt, hvad kongen, hæren og flåden 

(staten) havde brug for, fra de forskellige landsdele til det sted, 
hvor varerne skulle bruges. Men de mindre veje, der kun havde 
lokal betydning, måtte sogne og byer selv tage sig af. 

Dette princip var fastslået i vejforordningen af 1793· I II Capitel 
hedder det som tidligere nævnt: "Som almindelig grundsætning 
fastsættes, at den, som har nytten af vejen, bør også bære byrden 

af dens indretning og vedligeholdelse. Heraf følger, at da hoved
landevejenes anlæg sker til det almindeliges gavn, så bør hele 
landet bidrage til disses første istandsættelse. Derimod når hoved

landevejene af ny er anlagte og fuldførte, påligger vedligeholdelsen 
de amter og distrikter, igennem hvilke vejene løber. Dog bør de 

rejsende ved bompenges erlæggelse bidrage til sammes vedlige
holdelse". 

I de første 50 år efter jernbanernes bygning var trafikken på 
landevejene meget ringe. Men siden første verdenskrig er bilkørse

len taget mægtigt til, og landevejene har igen fået deres store be

tydning for transport af personer og varer "fra en provins til en 
anden", ja fra et land til et andet, så det vil være i overensstem

melse med gamle danske vejprincipper at gøre de store motorveje 

til statsveje. 

Da de store, gennemgående jernbanelinier blev anlagt, påtog 
staten sig selvfølgelig hele udgiften. Det kan derfor ikke være 
rimeligt, at de amter og byer, hvorigennem hovedvejen gennem 
Danmark går fra Kruså til København og Helsingør, skal have 
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udgifter til en firesporet motorvej til den vældige gennemkørsel 
fra Skandinavien til hele Europa og omvendt, som tager mægtigt 
til fra år til år. 

Og det er et brud på de gamle principper og en uretfærdighed 
fra statens side, at der nu pålægges Nyborgs og Korsørs indbyggere 
store bidrag til den motorvej, der bygges til de nye færgehavne, 
fordi de byer tilfældigvis ligger på ruten. De vil ikke "få nytte" af 
vejen; der er ingen tilkørsel til den i byerne. Tværtimod vil de få 
skade af den, da der skal bygges broer over den for at kunne 

komme fra den ene bydel til den anden. Der burde derfor have 
været ydet erstatning i stedet for at pålægge tilskud. 
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