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Undersøgelser af Fyns landbrugshistorie 
har siden 1970’erne resulteret i en række 
hovedværker for dansk landbrugshisto-
rie.2 

 Den stationære landsbys opståen 
dateres omkring hhv. 1000-1200 og 
950-1100.3 Denne opfattelse er blevet 
betegnet som et paradigme for forsknin-
gen i bebyggelseshistorien.4 En velun-
derbygget kritik såvel af metode som af 
dateringsgrundlag er fremført allerede 
i 1989, men har ikke vundet indpas i 
forskningen.5 Kritikken har væsentlige 
holdepunkter i bebyggelsesmønsteret på 
Lolland-Falster. 
 Til gengæld har Porsmoses afslut-
tende konklusion i ”Den regulerede 
landsby” kun haft forbavsende ringe 
gennemslagskraft:

 ”… at organiseringen af produktionen 
og dennes fordeling på bebyggelsesen-
heder først og fremmest må forklares 
ud fra ejendomsforholdene og de heraf 
følgende afgifts- og handelsforhold.”6

Porsmose redegør for den lakune, der er 
i vores viden om vikingetidens bebyg-

gelsesmønster, og hvorfor middelalde-
rens bebyggelsesmønster ikke kan sæt-
tes i relation hertil. Han understreger, 
at kulturlandskabet levnede ganske vide 
betingelser for variationer i bebyggelses-
mønsteret.7  Det konkluderes, at:

”Det må blive en hovedopgave for den 
kommende bebyggelseshistoriske forsk-
ning at afklare de mange fundamentale 
problemer omkring bebyggelsesstruk-
turens udvikling i ældre middelalder og 
højmiddelalder. En forskningsopgave, 
der kræver en kombineret indsats af hi-
storie, arkæologi, kulturgeografi og na-
turvidenskaber, om den skal have mulig-
hed for at føre til vidtgående resultater”

Forud for etableringen af mo-
torvejen mellem Odense og 
Svendborg ramte linjeførin-

gen den gamle Rårud landsby. Her un-
dersøgtes i 2006 en gård, der opstod 
omkring år 1200 og nedlagdes i 1787.1 
Efter undersøgelsen af Rårudgården 
fremkom arkæologiske spor, der viser, 
at adelbyen Kirkeby efter år 1100 blev 
flyttet væk fra kirken.
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Pointen er næsten 34 år efter lige aktuel!

I det følgende bruges 1688- og 1662-ma-
triklerne som udgangspunkt for retro-
spektive analyser. Matriklen fra 1662 er 
langtfra så veloplyst som 1688-matrik-
len, men Gissels studier er anvendt som 
reference ved analysen af 1662-matrik-
len for Rårud.8

 Matriklen fra 1662 inddrages retro-
spektivt, fordi landgildeydelserne peger 
bagud i tid, da etableringen af 1688-ma-
triklen var en ny måde at anskue pro-
duktiviteten på. Den yngre matrikel er  
ikke velegnet til retrospektive studier i 
produktivitet, men til gengæld en vigtig 
kilde til eventuelle indlejrede strukturer 
fra middelalderen i markstrukturerne.

Markedet
Det økonomiske samspil mellem opland 
og købstad blev i 1842 beskrevet i en af-
handling af den preussiske landbrugs-
geograf J. von Thünen, hvor oplandet 
blev opdelt i zoner, efter hvilke varer der 
med størst fortjeneste kunne produceres 
i de forskellige zoner. 9  
 I senmiddelalderen, da hver købstad 
havde et nogenlunde fast opland, synes 
von Thünens model i teorien at afspejle 
virkeligheden. I princippet gik al handel 
over købstaden. von Thünens model er 
et udmærket analyseredskab for middel-
alderens agrarbebyggelse som købstæ-
dernes privilegerede handelsdistrikter, 
der som udgangspunkt antages at være 
to mil korrigeret for lokale forhold.10

 Oplandets jordkvalitet spiller natur-
ligvis en rolle for, hvilken udnyttelse der 
giver størst afkast. På landsplan er Grau 
Møller og Porsmoses bygdeinddeling 
et analyseredskab for tiden fra 1650 og 
sandsynligvis også i middelalderen.11

 Markedets indflydelse på landbrugs-
strukturen er dog langt mere komplekst 
end betydningen af de naturgivne for-
hold.12 Naturen kan manipuleres over 
tid, men markedets betingelser kan æn-
dres over en nat ved lovgivning, krig etc.
 
De ældste købstadsrettigheder fik Ny-
borg i 1299 med Vindinge Herred som 
monopolområde.
 Svendborg fik først en 2 mils køb-
stadszone i 1517. Oprettelsen af øerne 
syd for Svendborg som monopolområde 
i 1447 kom i stand efter en aftale med 
Aarhusbispen, der ejede meget gods på 
Tåsinge og havde tilladelse til direkte im-
port fra Tyskland. Bønderne på Tåsinge 
fik ret til at udføre heste, okser og køer 
til eget behov, men blev påbudt at sælge 
korn, smør og andet i Svendborg. Gen-
tagelser af bestemmelsen i 1521 og 1578 
antyder, at monopolområdet ikke blev 
overholdt.13 Beskyttelsen mod fremme-
de opkøbere i læbæltebestemmelsen fra 
1517 viser, at det sydøstfynske område 
åbenbart har været et attraktivt handels-
område for opkøbere fra bl.a. Ærø, Sles-
vig og Nordtyskland. 
 Derved sættes Rårud ind i en ramme 
på Sydøstfyn, hvor fremmedes opkøb på 
landet tilsyneladende har været et pro-
blem for købstaden.
 Den store okseproduktion i årtierne 
op til 1500 afspejler en markedsspecia-
lisering i landbruget.14 Oksehandlen må 
have sat sine spor i hele det syddanske 
landbrug. På et enkelt år, 1492, ekspor-
terede Danmark 60.000 huder til Lybæk 
foruden 18.000 levende okser.15

 Lybæk var med ca. 25.000 indbyg-
gere i det 16. århundrede en storby, og 
hele Sydfyn må ses som en del af dens 
agrare opland, men om en markedsspe-
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cialisering kan spores er uklart.
 Der kan i middelalderens Svendborg 
spores en intensiv kontakt med byerne 
syd for Østersøen i kirkearkitektur, ar-
kæologiske og historiske kilder. Handlen 
og de affødte kontakter var et mindst lige 
så vigtigt parameter for den kulturhisto-
riske udvikling som de naturgivne for-
hold.

Magten og landskabet
Magten var på sin vis tredelt: adelen, kir-
ken og kronen. De tre grupper ejede en 
stadig stigende grad af de danske land-

brug og var betydende for bebyggelses-
strukturen i hele landet.
 Alle tre aktører havde væsentlige 
interesser i landbebyggelsen som lods-
ejere. For kronen udgjorde landbebyg-
gelsen ikke kun et skattegrundlag. Land-
bebyggelsen leverede også frie mænd til 
militærtjeneste.
 En begyndende tofteinddeling kan 
ses allerede i ældre jernalder, hvilket 
indikerer en regulering på lokalt niveau 
og fastholdes som system igennem hele 
jernalderen. Landsbyerne i de ældste 
navnelag bliver ofte adelbyer og sogne-

Figur 1: Rødt ejerlav = kongelev i Kong Valdemars Jordebog. Skraveret cirkel = sikker senere købstad. 
Åben cirkel = 1 mil zone omkring kongelev eller anløbsplads fra vikingetiden. Kilde: Geodatastyrelsen 
og forfatteren. 
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byer i middelalderen. Købstædernes ud-
vikling fra vikingetidens anløbspladser 
er et nyt element i bebyggelsen fra sen vi-
kingetid, og deres rolle og udvikling ved 
overgangen til middelalderen er uklar.
 På Fyn kan der iagttages et særpræ-
get mønster. Øen har i nyere tid ude-
lukkende kystkøbstæder, når Odense 
regnes med til købstæderne ved kysten 
via adgangen til Odense Fjord. Det er 
bemærkelsesværdigt, at etablerer man 
en cirkel på ca. 7,5 km., lig en dansk mil, 
rundt om de eksisterende købstæder, vil 
der nogenlunde konsekvent være plads 
til endnu en 7,5 km. cirkel imellem hver 
købstad, og i disse ”ledige” cirkler findes 
oftest et ejerlav, som kan tilskrives kro-
nen.16 Tilmed har der i fem af syv cirk-
ler, hvori der ikke er en købstad, været 
en egen retskreds i form af et birk nævnt 
før 1536, se figur 1.17 Tre steder har 
cirklerne centrum, hvor der ikke ligger 
tidligere kongelev eller birk. Det er ved 
Helnæsbugten i Strandby Sogn, hvor-
fra der kendes en anløbsplads fra yngre 
jernalder ved Strandby Gammeltofte,18 
samt mellem Svendborg og Fåborg. Ud 
for sidstnævnte ligger Avernakø, som 
Lerdam nævner som et birk med en mu-
lig gammel oprindelse.19 Et sted i om-
rådet er også den sandsynlige placering 
for ”Kyælteburgh”, som nævnes i Kong 
Valdemars Jordebog i forbindelse med 
Sunds Herred.20 
 Nogle ældre landbirker er klare re-
miniscenser af ældre købstæder. På Fyn 
kendes to eksempler: Herrested, hvor 
der er skriftligt belæg for byens status 
som købstad i højmiddelalderen, og 
Føns, der nævnes i biskop Jakob Mad-
sens visitatsbog fra 1589 som tidligere 
købstad. Herrested er opført som patri-
moniumgods i Kong Valdemars Jorde-

bog og stadfæstes som kronbirk i 1258, 
hvorefter der er tale om købstadsrettig-
heder.21 Fra Erik af Pommern i 1415 er 
købstadsrettighederne dog tabt.
 Spørgsmålet er, om sammenfaldet 
mellem de steder, hvor der udvikledes 
købstæder på Fyn, og de mellemliggende 
områder, hvor der enten lå en anløbs-
plads i vikingetiden og/eller kongelige 
besiddelser nævnt i Kong Valdemars Jor-
debog, er signifikant. De skriftlige efter-
retninger fra Jakob Madsens visitatsbog 
om en nedlagt købstad i Føns peger i 
retning af, at sammenfaldet ikke er til-
fældigt. De vikingetidige anløbspladser 
ved den udgravede Strandby Gammel-
tofte i syd ved Helnæsbugten og den 
mere sparsomt belyste anløbsplads på 
Fyns Hoved på Hindsholm,22 som under 
ét var kongelev og selvstændigt birk, må 
ligeledes tages som udtryk for, at en mere 
decentral handelsstruktur via vikinge-
tidens anløbspladser blev reguleret ved 
vikingetidens afslutning. Sammenfaldet 
mellem krongods og købstæder såvel 
som ”manglende købstæder”, er muligvis 
et udtryk for kronens ønske om kontrol 
med handlen. Det er tankevækkende, at 
der ikke er kongelev med senere birk in-
den for cirkumferensen til anløbspladsen 
ved Strandby Gammeltofte, men deri-
mod umiddelbart syd for i hhv. Helnæs 
by og Horne by, hvilket har givet kronen 
fuldstændig kontrol med adgangen til 
Helnæsbugten. Der er mellem Illumø og 
Helnæs erkendt en sejlspærring, dateret 
til perioden 1025-1265.23 Sejlspærringen 
skal måske ikke ses som en sikring af 
Helnæsbugten, men som en forhindring 
for besejling af Helnæsbugten? 
 Det er allerede nævnt, at landbebyg-
gelsen også undergik væsentlig omstruk-
turering, som er blevet forklaret med 
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indførelse af ny teknologi og dyrknings-
metoder.24 Men mon ikke kongens krav 
om, at ejerløs jord tilhørte kongen, i Jy-
ske Lov bog I, § 53 udtrykt som ”…med 
mindre det er almindingsskov, for der 
ejer kongen jorden og bønderne træer-
ne”, har påvirket bebyggelsesmønsteret? 
Det er et meget vidtgående krav, som 
nok kan have fået en og anden til at eta-
blere bebyggelse i tidligere fællesområ-
der, hvor ejerforholdene var uklare, eller 
som lå langt fra nærmeste bebyggelse. 
Ny bebyggelse etablerede et stærkt ju-
ridisk krav på de omkringliggende res-
sourcer. 
 Kravet er i Jyske Lov fra 1241 slået 
igennem som retstilstand, men det næv-
nes allerede ca. 40 år før, da Skånske 
Lovs § 71 omkring 1202 eller lidt senere, 
dog hævder fællesejet til skoven, hvilket 
formodentlig er en oldgammel retstil-
stand.25 Tilsyneladende er retstilstanden 
blevet stadfæstet på de ca. 40 år, da kon-
gemagten i øvrigt var stærk. Det viser, 
at ændringerne i landsbystrukturerne 
tog nogle hundrede år fra slutningen af 
vikingetiden til engang i højmiddelalde-
ren.

Stednavnekilder
En omfattende omstrukturering af land-
bebyggelsen i ældre middelalder synes at 
ske i Kirkeby Sogn. Endelserne på sted-
navnene indikerer en relativ kronologi 
med adelbyen Kirkeby som den ældste 
fra vikingetid, Dongs Højrup, en torp, 
fra sen vikingetid/ældre middelalder og 
Rårud med den rydningsindikerende 
endelse -rud/rød fra omkring 1200 og 
fremefter med forbehold for, at de man-
ge stednavneendelser har en lang pro-
duktionstid.26 Ifølge markbogen fra 1682 
er Råruds første bymark Heen, men den 

kan ikke genfindes på det navnefattige 
original-1 kort. På original-1 kortene fra 
Dongs Højrup er der i lighed med kortet 
fra Kirkeby angivet en bymark benævnt 
Heen. Den samme vang synes altså at gå 
igen i tre landsbyer – eller det samme 
navn er anvendt om tre forskellige van-
ge (eller kombination af de to mulighe-
der). Men da Rårud i sin bymark Heen 
har marknavne, der knytter den såvel 
til Dongs Højrups bymark som Kirke-
bys bymark, er forholdene noget uklare. 
Måske har Råruds bymark ligget skudt 
ind mellem Kirkebys og Dongs Højrups, 
hvilket i og for sig er en besnærende tan-
ke, hvis det ikke var, fordi dette område 
er mose. 
 Disse forhold mudrer ikke bare re-
konstruktionen af dyrkningssystemerne, 
men også forståelsen af gammeltoften i 
bymarken Heen.
 Gammeltofterne knyttes normalt til 
adelbyerne, men i de nærliggende byer 
Trunderup og Tved forekommer hhv. et 
Gammeltofte Skifter og en Forntofte, der 
begge indikerer tilstedeværelsen af æl-
dre bebyggelse, som knytter sig til hhv. 
en torp og en rydningsby. Arkæologiske 
undersøgelser har i førstnævnte tilfælde 
bekræftet tilstedeværelsen af ældre be-
byggelse på gammeltoften.27

 Tilmed eksisterer der et original-1 
kort, hvorpå et område ved Slæbækskov 
1.300 m øst for Slæbæk benævnes ”Gam-
mel Slæbæk”, hvilket indikerer en flyt-
ning af denne landsby.28

Kirkeby 
Kirken i Kirkeby er en relativt tidlig 
stenkirke, dateret til omkring 1200, som 
er forholdsvis stor i forhold til andre 
romanske kirker på Fyn.29 Sognet har 
været hjemsted for ting- og rettersted i 
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Sunds Herred. En sammenhæng mellem 
den tidlige kirke, tingstedet og en mulig 
ældre middelalderlig stormandsgård af-
spejles måske af den store tofte, der stø-
der op til kirken på original-1 kortet. 
 I selve Kirkeby ved Højrup Å lå i 
1688 otte gårde, ca. 500 m syd for kir-
ken, som ligger centralt i forhold til by-
marken. Arkæologiske undersøgelser i 
2007 umiddelbart syd og sydvest for kir-
ken har imidlertid påvist hustomter fra 
1000/1100-tallet samt dele af et forløb af 
tofteskel. Landsbyen er blevet flyttet fra 
en placering ved kirken og 500 m imod 
syd til Højrup Å engang efter tidlig mid-
delalder, se figur 2.30

 Det er uklart, hvor mange gårde der 

etableres i Rårud ved udflytningen. Går-
den mellem Rårudgården og Fogedgård 
blev muligvis etableret som én gård, der 
senere udviklede sig til en dobbeltgård.

Sammenfatning Kirkeby
Flytningen af Kirkeby fra kirken til åen 
kan afspejle ændrede magtstrukturer, en 
øget vægtning af engenes ressourcer ved 
åen eller helt ukendte faktorer. Flytnin-
gen er bemærkelsesværdig, fordi den og 
eksemplerne fra Falster sætter spørgs-
målstegn ved paradigmet om, at bebyg-
gelsen ligger fast fra vikingetid – ældre 
middelalder. 
 Vurderet ud fra navnematerialet må 
man formode, at udflytningen af Dongs 

Figur 2: Stort kort: sorte firkanter = historiske gårde i Kirkeby.  Indsat kort: Ejerlav i Kirkeby Sogn. 
Kilde: Forfatteren.
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Højrup er nogenlunde samtidig med 
hustomterne ved kirken +/- 75-100 år. 
Navnematerialet fra Rårud kombineret 
med de arkæologiske fund fra Rårud sy-
nes at pege på en flytning noget senere i 
middelalderen, sandsynligvis fra gam-
meltoften nævnt i markbøgerne. 

Det samlede billede, der tegnes af for-
holdene ved kirken, tilstedeværelsen af 
herredets tingsted og efterretningen om 
et Kirkeby Len og mange selvejere, kan 
tolkes som reminiscenser af et tidligt 
middelalderligt lokalt magtcentrum. Ikke 
kun selve Kirkeby, men hele sognets be-
byggelse synes at være omstruktureret 
tidligt i middelalderen. En så gennem-
gribende omstrukturering må skyldes 
ændrede ejerforhold eller administrative 
indgreb på højt niveau. Det har næppe 
været praktisk eller let, at omstrukturere i 

det omfang. Flytningen af Kirkeby til Høj-
rup Å kunne forklares som en tilpasning 
til okseproduktion på engarealerne langs 
åen, men det vil være et helt usædvanligt 
tilfælde. Flytningen af Rårud synes at 
være en flytning væk fra den gode byjord, 
hvilket kun giver mening, hvis opdyrk-
ning af nyt land var tvingende nødven-
digt. Hvorfor forblev Rårud ikke på gam-
meltoften og opdyrkede derfra nyt land 
i skoven? Det er oplagt at se flytningen 
som reaktion på kravet om, at alt land, 
som ikke tilhører nogen, tilhører kronen.

Naturlige ressourcer  i Kirkeby Sogn
Undersøgelserne af de naturlige ressour-
cer i middelalderens og renæssancens 
Kirkeby Sogn er gennemført som retro-
spektive analyser af original-1 kortene og 
geologiske kort samt 1662- og 1688-ma-
triklerne.

Figur 3: Den relative fordeling mellem tre arealanvendelser, der var afgørende for produktionen. Efter 
original-1 kortet. Forholdet mellem skov og ager kan naturligvis veksle over tid. Kilde: Forfatteren.
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 I forbindelse med denne analyse er 
arealanvendelsen, som den fremgår af 
original-1 kortene, digitaliseret for hele 
sognet og derefter vurderet. Digitalise-
ringen fremstiller arealanvendelsen, som 
den var omkring år 1800.31 Det er i sær-
lig grad fordelingen mellem vådt og tørt 
land, der bibeholdes over tid og derfor 
følgelig er af interesse i et retrospektivt 
arbejde. Den interne fordeling mellem 
de forskellige typer af mose og engarea-
lerne er interessant, fordi engarealerne 
er mange gange mere produktive end 
moseområderne i forhold til husdyrhold. 
Her er problemer med bestemmelse af 
arealanvendelsen på grund af en sløset 
brug af signaturer ikke uden betydning. 
Vådbundsområder udgør en ganske an-
seelig del af ejerlavenes samlede areal, 

se figur 3.32 Kirkeby synes dog at være 
den by med de ubetinget bedste produk-
tionsmuligheder; engdragene langs åen 
har været langt mere produktive end 
moseområderne, og samtidig udgør den 
potentielle agerjord ca. 90% af ejerlavet. 
Moseområderne i Rårud ejerlavs østlige 
del har ikke kunnet bære en større kvæg-
produktion eller opdyrkning.

Matrikler i Rårud bymark
På den nuværende Rårud matr. 3, der 
ligger syd for Rårudvej ved den oprin-
delige landsbytomt, sad i 1682 Christen 
Pedersøn (nr. 1). Overfor på Fogedgård 
nord for Rårudvej sad Rasmus Ollufssøn 
(nr. 2), se figur 4. 33

 Gård 4 og 5 er mindre end de øvrige 
gårde i landsbyen. Det fremgår af ud-

Figur 4: Udsnit af original-1 kortet for Rårud med angivelse af gårdnavne. Kilde: Geodatastyrelsen.
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skiftningskortet, at nabogården til Fo-
gedgård (nr. 2) er en dobbeltgård, og det 
er fristende at opfatte denne dobbeltgård 
som enhederne 4 og 5. Den sidste gård 
(nr. 3) blev fæstet i 1682 af den aldrende 
Hans Claussøn. Det antages, at denne 
gård er den i 2006 totalt udgravede gård.
 I markbøgerne forekommer der fem 
egentlige gårde, som er målet for dette 
studium. Gårdene er her vilkårligt be-
nævnt 1-5 uden sammenhæng med går-
denes matrikelnummer eller anden offi-
ciel betegnelse.

1. Christen Pedersøn
2. Rasmus Ollufssøn
3. Hans Claussøn
4. Hans Jespersøn
5. Laurids Lauridssøn

Kun på gård nummer 4, hos Hans Jes-
persøn, blev der ikke fæstet til kronen.

Analyse af markbøgerne fra 1688-
matriklen og orginal-1 kortet
En analyse af markbøgerne fra 1688- 
matriklen viser, at gårdene 1, 2 og 3 
arealmæssigt alle rådede over mere end 
200.000 alen2 hver, nemlig 233.419, 
291.455 og 299.887 alen2. Gårdene be-
nævnt 4 og 5 rådede derimod kun over 
hhv. 165.214 og 150.722 alen2.
 Men da boniteterne ikke er ligeligt 
fordelt, og der er en del jord med en me-
get lille rotationsgrad, skal der korrige-
res for disse to forhold.
 Den bedst boniterede jords fordeling 
falder i tre grupper: mellem 56 og 67.000 
alen2 ligger gårdene 1 og 2, lige omkring 
45.000 alen2 gård 3 og 4, hvorimod gård 
5 ligger på ca. 28.000 alen2. Især de to 
gårde 1 og 2 synes altså tilgodeset, hvori-
mod gård 5 såvel har mindre jord som la-

vere bonitet. På dette grundlag antages, 
at gård 5 er yngre end eller udskilt af de 
øvrige gårde.
 Markbøgerne nævner, at Rårud hav-
de to vange, som blev sået årligt, altså 
et alsædeskifte, hvilket også er forudsat 
i ”Vang og tægt”,34 men faktisk forekom 
alsæde kun på fem ud af 34 skifter.
 De langsomste rotationer er dyrk-
ning i ét år og hvile i seks, samt dyrkning 
i to år med hvile i ni. Ud af 704 agre, for 
hvilke der er angivet rotation, blev kun 
de 186 dyrket årligt (26,4 %). Yderligere 
81 (11,5 %) lå i trevangsskifte, og 82 blev 
dyrket i rotationen to års dyrkning / to 
års hvile. Der er følgelig brug for at se på, 
hvor meget jord der blev dyrket årligt, 
for at opnå et retvisende billede at kor-
rigere for boniteten.
 Resultatet kan udtrykkes som ”Jord i 
årlig brug” og fremgår af figur 5. Bonite-
terne er de i praksis anvendte efter Sten-
dal Pedersen.35

 Anvender man instruksen for jord-
bonitering af 16. april 1681 og udregner 
den forventede produktion i hartkorn for 
agrene, er gård 2 den gård med det bed-
ste udgangspunkt. Kun gård 5 har meget 
ringere muligheder end de øvrige. Gård 
4 og 5 har tilsammen jorder, der ligger 
på niveau med gård 2.
 Der er væsentlige forskelle i mulig-
hederne for vegetabilsk produktion, men 
analysen viser også, at jordkvaliteten var 
af en sådan karakter, at der givetvis har 
været agre, der lå i en langsom rotation, 
hvis de skulle give et rimeligt vegetabilsk 
afkast.
 Den enkelte gård er ofte eneejer af 
hele skifter i bymarken, hvilket må forstås 
som en form for tidlig udskiftning. Det er 
sandsynligt, at der er foretaget en omfat-
tende omstrukturering under kronen, der 
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besidder fire ud af fem gårde i 1688, men 
der synes ikke at være tale om en egentlig 
egalisering. 
 I nogle tilfælde kan en ældre ejer-
struktur udledes af naboskaber i markbø-
gerne.36 I disse tilfælde vil nogle få gårdes 
agre forekomme i ”klumper” i bymarker-
ne, men på grund af den formodede sam-
ling af hver gårds jorder er det ikke muligt 
entydigt at udlede en ældre ejerstruktur.
Interessant er Gammel Toft i vangen 
Heen. Såfremt gammeltoften repræsen-
terer en forgænger til Rårud, kunne for-
delingen af agre på gammeltoften afspejle 
en ældre og måske oprindelig agerstruk-
tur.
 Alle fem gårde har agre på gammel-
toften fordelt med syv, to, en, femten og 
ni agre til hver af gårdene 1-5. Der er så-
ledes ikke tale om en ligelig fordeling af 
gammeltoften, hvor gårdene 4 og 5 dyrker 
ca. 73 % af agrene. Afspejler ejerforholdet 
på gammeltoften en ejerstruktur, der er 
ældre end udflytningen af Rårud, er det 
fristende at se gårdene 4 og 5s store andel 
som tegn på, at de to gårde var etableret 
på gammeltoften før udflytningen af Rå-
rud som én samlet gård. 
 
En særlig gruppe af skifter har endel-
sen -toft. Den kan indikere, at der er 
tale om enten en tidligere placering af 
landsbyen, jf. gammeltoft ovenfor, eller 
svorne agre i bymarken.37 Der er i alle tre 
vænger til Rårud toftejorder. På Heen er 
det ud over Gammel Toft, Kirketoften og 
”Gårdens egen tofte”. Ejerforholdene på 
Gårdens egen tofte kan ikke bestemmes, 
men der er tilsyneladende kun fire agre.
 I Nørre March findes en Pilstoft. Et 
skifte benævnes slet og ret Tofterne og 
en Lassetofte, hvor forleddet kan være 
et mandsnavn eller en fynsk variant af 

”læsse”.38 Jorden ejes alene af gård nr. 
3, hvilket taler for, at der er tale om et 
mandsnavn, nemlig ejeren eller bruge-
ren af gården på det tidspunkt hvor tof-
ten blev etableret. Endelig er der en Li-
dentoft ejet af gård nr. 1 i Nørre March.
 I Byens Vænge findes blot et skifte af 
toftejord, Tofte Ager.
 Kun på gammeltoften har både gård 
1 og 2 jord, ellers synes de at udelukke 
hinanden på toftejorderne. Gård 2s an-
del af toftejord er i det hele taget meget 
lav. De to gårde har i øvrigt kun naboag-
re fire gange i samtlige skifter. 
 Hoff mener, at tofterne i bymarken, 
også kaldet ydertofter, blev placeret et 
stykke fra den eksisterende bebyggelse 
for herfra bedre at kunne tage ny og 
mere jord under plov.39 Etableringen af 
tofter i bymarken skal måske ses i forbin-
delse med kronens krav om, at alt land, 
der ikke tilhører nogen, tilhører kronen. 
Retskravet på de omkringliggende agre 
må være styrket ved etableringen af en 
tofte. Ydertoften som retsbegreb op-
træder i Eriks Sjællandske Lov, hvilket 
placerer den engang efter 1216, mest 
sandsynligt omkring 1250.40 Måske skal 
de svenske udsagn om, at: ”Toft er agers 
moder” forstås i denne forbindelse? 

Sammenfatning 1688 -matriklen
Analysen af markbøgerne fra 1688-ma-
triklen viste:

•	 At dobbeltgården 4 og 5 formo-
dentlig oprindeligt har været én gård. 
Såvel agerstrukturen som den tætte 
sammenhæng mellem tofterne og til-
liggende til gårdene indikerer dette. 
•	 Rotationssystemet var sandsynligvis 
gradueret i forhold til mulighederne 
på de enkelte jorder. Tendensen til, 
at en enkelt gård var eneejer af et helt 
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skifte, skal muligvis ses i forbindelse 
hermed. Det har givet den enkelte 
bedre mulighed for at optimere for-
holdet mellem animalsk og vegeta-
bilsk produktion.
•	 Skifter, ejet af en hel gård, kan skyl-
des en rationalisering gennemført 
under kronens næsten fuldstændige 
ejerskab af Rårud.
•	 Enkelte ældre strukturer synes at 
kunne iagttages i markbøgerne. Alle 
gårde har jord på ejerlavets gam-
meltoft, men særligt gård 4 og 5 er 
dominerende her. Desværre kan det 
ikke afgøres, om gammeltoften viser 
en tidligere beliggenhed af gård 4 og 
5 alene eller af hele landsbyen. Men 
stednavnet viser, at der engang i vi-
kingetid eller middelalder er sket en 
omstrukturering af bebyggelsen.
•	 Et andet vidnesbyrd om en ældre 
struktur synes at være gård 1 og 2’s  
nærmest totale udelukkelse af hinan-
den i bymarken.

Matriklen 1662
Matriklen fra 1662 var det første af 
Rentekammerets tiltag for at få lavet en 
landsdækkende ensartet skatteopkræv-
ning med landgildeydelsen som grund-
lag.41

 Matriklen fra 1662 viser store diffe-
rencer imellem de fem gårdes landgilde, 
se figur 6 og 7.42 Generelt synes land-
gildeydelsen i et vist omfang at afspejle 
gårdenhedernes produktionsmulighe-
der.43 Målt i tønder hartkorn, hvor gæ-
steriydelser dog ikke indgår,44 er land-
gildeydelserne i 1662 pr. gård:

1. 4,5 tdr. hartkorn
2. 12 tdr. hartkorn 
3. 13,3 tdr. hartkorn
4. 8,6 tdr. hartkorn
5. 9,5 tdr. hartkorn

Som det ses af landgildeydelserne målt 
i tønder hartkorn, er der temmelig store 
differencer gårdene imellem.

Figur 5: Jord i årlig brug efter markbøgerne fra 1682. Kilde: Forfatteren.
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Gård 1 vides at være øde og sandsynligvis 
helt ødelagt under krigen med svensker-
ne 1658-1660. Samlet set yder gården et 
højt kontantbeløb på knap 4,3 mark i for-
hold til de øvrige gårde i Rårud. 
 Gård 1 erlagde med 1/3 boelgalt 
(svin), og 24 svins olden en landgilde, der 
indikerer et vist animalsk indslag i pro-
duktionen.

Gård 2 er skyldig for både ½ boelgalt, 
½ otting smør som 25 svins olden, hvil-
ket sandsynligvis afspejler udnyttelse af 
skoven og engarealerne i den østlige del 
af ejerlavet, som de fremgår af original-1 
kortet. Og det til trods for, at gård 2 har 
den største andel af ejerlavets bedste jord 
i 1688-matriklen. 

Gård 3. Den gård, der er sat højst i land-
gilde i 1662-matriklen. Gård 3 råder sam-
let over mest jord og er næststørst, når 
der ses på vurderingen af hartkornet ef-

ter instruksen af 16/1 1684. 
 Gård 3 har haft de bedste vilkår for 
produktion, men man har også betalt en 
høj afgift for det.

Gård 4. Gården har en pæn reduktion 
set i forhold til gårdens jordtilliggende i 
1688-matriklen. Gårdens landgilde synes 
at afspejle en relativt større vægt på plan-
teproduktionen end på gård 2 og 3. 
 
Gård 5. Hvor gården er den mindste i 
1688-matriklen, er den i 1662-matriklen 
vurderet til et større hartkorn end gård 
4.  Det er muligt, at der er frastykket jord 
i perioden, men i givet fald må det være 
handlet inden for ejerlavet, når man ser 
på den meget ringe grad af udenlavs eje-
re. En anden mulighed er selvfølgelig, at 
rettigheder er handlet eller ændret. 

Rårud i 1662-matriklen
Dyrkningsfællesskabet har til en vis grad 

Figur 6: Tønder hartkorn pr. gård i 1662-matriklen. Data af ph.d. Peder Dam. Figur: Forfatteren.



Råruds historie. Fortalt gennem arkæologi, gamle kort og matrikler 39

struktureret gårdenes drift og afkast, 
men landgildeydelserne afspejler tilsy-
neladende en vis individualitet i produk-
tionen, se figur 7.
 Med en ansættelse til 25 svins olden 
har både gård 2 og 3 samt gård 1 med 24 
svins olden tilsyneladende haft betydeli-
ge muligheder for animalsk produktion. 
Fodernød forekommer ikke i ejerlavet. 
Det gælder i øvrigt også Slæbæk og i beg-
ge tilfælde formodentlig på grund af de 
store mose- og skovarealer østligst i ejer-
lavet. I Dongs Højrup nord for Rårud, 
Kirkeby og Egeberg indgår fodernød til 
gengæld hyppigt, se figur 8.
 Gård 4’s landgildeydelse afspej-
ler større vægt på planteproduktionen. 
Disse forhold afspejles muligvis også i 
brugsretten til jorden. Det ses af mark-
navneendelserne i 1688-matriklen, at 
endelsen -vænget indikerer, at der er tale 
om selvstændige indhegnede stykker, 
der ligger i skov eller mose. Gård 1, der 

har et animalsk indslag i landgildeydel-
sen, er den gård, der samlet ejer flest m2 
i skifter med disse navne, nemlig 17.727 
m2.
 Gård 2 og 3 har ligeledes en stor an-
del af deres landgildeydelser i animalsk 
produktion, hvilket svarer godt med 
gård 2s 16.465 m2 i vænger, men dårligt 
med kun 10.534 m2 til gård 3. For gård 4 
og 5, der ligger på hhv. 11.653 og 10.567 
m2, er ydelsen i animalske produkter da 
også mindre end for gård 1 og 2.
 Gård 3 er følgelig den eneste gård, 
hvor den formodede andel af jord i væn-
ger ikke modsvarer landgildeydelsen i 
dyr. Det skyldes nok, at gård 3 har brugt 
den umiddelbart nord for gården belig-
gende mark som græsningsareal for dy-
rene. Original-1 kortet viser en indheg-
ning, der går ind til den nordlige længe, 
som udgravningen i 2006 viste var en 
staldbygning. Der synes følgelig at være 
etableret en direkte udgang fra stalden 

Figur 7: Fordeling af de enkelte ydelser pr. gård i 1662-matriklen. Data af ph.d. Peder Dam. Figur: For-
fatteren.
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til marken. Denne mark er den eneste, 
vi med sikkerhed kan identificere, idet 
verificerede informationer viser, at der 
er tale om marken benævnt ”Lassetoft”. 
Dette skifte bruges efter oplysningerne 
i markbogen to år og hviler i ni, hvori-
mod naboskifterne enten er i alsæde el-
ler dyrkes i to og hviler i to år. Da agrene 
alle er i en enkelt gårds eje, har gård 3 
kunnet indhegne hele Lassetoft til brug 
for dyrene. Toften har et samlet areal på 
18.770 m2 – eller mere end gård 1s sam-
lede arealer i vænger. Men jorden har 
måske alligevel været for god til afgræs-
ning. I hvert fald bliver gård 3 reduceret 
fra omkring 1 tdr. hartkorn for 25 svins 
olden i 1662-matriklen til lidt under 1/3 
tdr. hartkorn i 1688-matriklen.

Markedet og produktionen
Eksporten til Lybæk var stor i slutnin-
gen af 1300-årene, da der i sejlsæsonen 
var daglig sejlads mellem Danmark og 
Lybæk.45 Klager over fremmedes opkøb 
på landet fra købstæder i Syddanmark i 
senmiddelalderen og renæssancen viser, 
at området i høj grad var inddraget i den-
ne handel. Enemark mener, at disse pro-
blemer var nye i starten af 1400-tallet, da 
blot 100 år ældre byprivilegier ikke inde-
holder bestemmelser imod fremmedes 
opkøb på landet. Der er i ældre middelal-
ders lovgivning en række bestemmelser, 
som antyder, at handlen dog var mere fri 
end i senmiddelalderen.
 Under Erik Klipping blev det fastslå-
et, at kongen ikke kunne udstede et for-
bud mod at eksportere korn, smør, flæsk 
og heste uden landsdelenes godkendel-
se.46 Som nævnt får Nyborg som den før-
ste købstad privilegier i 1299, altså kort 
efter Erik Klippings regeringsperiode. 
Det er muligt, at købstæderne allerede i 

højmiddelalderen følte konkurrencen fra 
det nordtyske område, men at retsprak-
sis gjorde det svært for kronen at regulere 
handlen. Det er næppe tilfældigt, at Ny-
borg med den stærke kongelige tilstede-
værelse i højmiddelalderen har de ældste 
købstadsrettigheder.

Syddanmark har groft set ligget i von 
Thünens zone for husdyrproduktion i 
forhold til de nordtyske hansestæder og 
i særdeleshed Lybæk, hvilket har givet 
gode afsætningsmuligheder for de lokale 
bønder til at afsætte deres produktion i 
hansestæderne – enten lovligt via køb-
stæderne eller ulovligt uden om købstæ-
derne.
 I Rårud peger matriklen fra 1662 på, 
at animalsk produktion var en væsentlig 
indtægtskilde for landsbyen. Jordbunds-
forholdene i Rårud ejerlav var ikke op-
timale for produktion af afgrøder, hvis 
man sammenligner med ejerlavene langs 
kysterne omkring Svendborg, hvor jor-
dens bonitet er betydelig højere. Dette 
forhold alene må tillægges betydning for 
vægtning i den agrare produktion, men 
i senmiddelalderen var det tilmed sam-
menfaldende med en efterspørgsel på 
animalske produkter, hvilket har givet 
Rårud et ideelt produktionsgrundlag i 
den periode. 
 Det betyder, at definitionen som be-
byggelse i en ’universel’ marginal skov-
bygd er en problematisk tolkning. De 
naturgivne ressourcer kan udnyttes på 
mange måder, og deres potentiale er i høj 
grad afhængigt af markedet, infrastruk-
turen og samfundsorganisationen. I det 
givne tilfælde er det et samspil mellem 
markedet og udnyttelse af de lokale våd-
bundsområder, som man har udnyttet til 
et fornuftigt afkast. 



Råruds historie. Fortalt gennem arkæologi, gamle kort og matrikler 41

 I området omkring Kværndrup nord 
for Rårud giver det arkæologiske mate-
riale mulighed for at undersøge udnyttel-
sen af stort set de samme naturressour-
cer i to forskellige perioder med henblik 
på at problematisere bygdeinddelingen 
yderligere.
 Området omkring Kirkeby – Kværn-
drup er defineret som det ene af to ker-
neområder i den fynske skovbygd.47 Før 
de omfattende arkæologiske forunder-
søgelser ved etableringen af motorvejen 
mellem Odense og Svendborg formodede 
nogle kulturhistorikere, at området var 
tomt for bebyggelse indtil middelalderen.
 Undersøgelserne dokumenterede 
dog en ganske omfattende bebyggelse 
fra jernalderen med en høj grad af hånd-
værk. Til forskel fra senere bebyggelse 
lå den ikke i landsbyer, men nærmere 
som enkeltliggende spredte gårde.48 Ved 

Trunderup i Kværndrup sogn synes den-
ne bebyggelsesform endda at fortsætte 
ind i tidlig middelalder.
 Jernalderbebyggelsen har et stort 
indslag af håndværk og stod formodent-
lig i forbindelse med  Gudme - Lunde-
borg, men intet der tyder på tilstedevæ-
relsen af en møntøkonomi.
 I modsætning hertil havde det høj-
middelalderlige samfund en helt an-
derledes velstruktureret økonomi med 
kongeligt møntmonopol. Handlen gik i 
princippet stadig over en central lokali-
tet, nemlig købstaden, men handelsmu-
lighederne var bedre og bredere. Hånd-
værksproduktion, der i jernalderen sy-
nes at have været udbredt i Kværndrup 
- Slæbæk-området, synes derimod stort 
set væk i højmiddelalderen, da håndværk 
var blevet en del af købstadens ydelser. 
 De to samfund havde altså stort set de 

Figur 8: Fordelingen af de enkelte ydelser pr. ejerlav i 1662-matriklen. 
Data af ph.d. Peder Dam. Figur: Forfatteren.
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samme ressourcer til rådighed i området, 
men indgik i vidt forskellige økonomiske 
netværk. De netværk afdækkes ikke alene 
af en analyse af de naturgivne ressourcer 
i en landsbys nære opland, hvilket viser 
bygdebegrebets begrænsning i den her 
anvendte form.

Magtstrukturer
Den omfattende omstrukturering af hele 
Kirkeby Sogn må tages som udtryk for en 
regional eller overregional magts indgri-
ben i bebyggelsesstrukturen.
 Forudsætningen er, at omstruktu-
reringen er forholdsvis samtidig. Tolk-
ningen hviler på iagttagelsen af huse ved 
kirken, som typologisk dateres til ældre 
middelalder, forekomsten af stednavne i 
flere ejerlav, der indikerer ældre bebyg-
gelsesplaceringer, samt placeringen af 
Rårud i løbet af 1200-tallet, der geome-
trisk set ikke blot tangerer, men bryder 
500 m cirkumferenserne omkring både 
Dongs Højrup og Slæbæk. Ses kilderne 
under ét, synes omstruktureringen at ske 
ved overgangen til højmiddelalderen.
 Flere kilder peger på, at Kirkeby i 
ældre middelalder har været sæde for en 
lokal magtkoncentration. Alene stednav-
net antyder, at kirken må være etableret 
på et tidspunkt, da de færreste landsbyer 
rummede en kirke. 
 Det er tidligere nævnt, at den roman-
ske del af Kirkeby kirke er forholdsvis 
velbevaret og relativt stor for en romansk 
kirke. Der er endvidere iagttagelser, som 
tyder på, at der har været en trækirke på 
stedet, før stenkirken blev opført.49

 Kirkeby Sogn husede Sunds Herreds 
tingsted, som ligger ca. 1 km nord for 
kirken. Der har følgelig forekommet en 
retsfunktion i sognet, men om dette kan 
sættes i forbindelse med en ældre lokal 

magtkoncentration er usikkert.
 Det udflyttede voldsted i Øghaven 
skov kan have haft en sikring af trafik-
ken mellem kyst og indland som op-
gave.50 Det er nærliggende at se en sam-
menknytning af det tidlige Kirkeby Len 
og godskoncentrationen ved Hesselager 
som en af voldstedets funktioner i høj- 
og senmiddelalderen. 

I sen vikingetid og tidlig middelalder har 
der tilsyneladende i Kirkeby Sogn været 
en stærk lokal magt, som klarest kom-
mer til udtryk gennem byggeriet af den 
fine romanske kirke. Denne lokalt for-
ankrede magt kan have behersket vold-
stedet i Øghaveskoven.
 Den samme lokale magt kan have 
stået bag omstruktureringen af sognet 
evt. efter tilskyndelse eller krav fra kro-
nen. Etableringen af Rårud i en ret skov- 
og mosefyldt del af sognet i stor nærhed 
til Dongs Højrup og Slæbæk kan være et 
svar på kronens krav om, at alt, som ikke 
tilhører nogen, tilhører kronen.
 Det kan ikke klarlægges, hvornår 
kronen begynder at spille en central rolle 
i sognet, blot at der i senmiddelalderen 
åbenbart består et Kirkeby Len. Det er 
naturligt at se dette i forbindelse med 
krongodset i Hesselager, selvom gods-
massen omkring Svendborg i høj grad 
var ejet af kirken eller adelen.

Sammenfatning
Råruds agerjorder er i 1688-matriklen 
beskrevet som marginale. Lange brak-
lægningstider og relativt dårlig bonite-
ret jord viser, at Rårud lå i et marginalt 
område, når det gjaldt produktionen af 
afgrøder. 
 I matriklen fra 1662 ses en beskat-
ning, som hviler på de afgifter, gårdene 
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måtte yde i fæste, og som sandsynligvis 
giver et troværdigt billede af den enkelte 
gårds muligheder for produktion.  
 Som beskrevet ovenfor er der forskel 
på, hvor hovedvægten ligger i produktio-
nen i de fem landsbyer i Kirkeby Sogn i 
1662-matriklen. I Rårud ligger hoved-
vægten på svin, hvorimod den i Kirkeby 
og Egebjerg snarere er på okser og smør. 
Vægten på svineproduktion i Rårud skyl-
des måske, at produktion af svin var den 
bedste udnyttelse af moserne i den øst-
lige del af ejerlavet.
 Produktionen af foderokser må ses 
som netop en afspejling af mulighederne 
for at afsætte okser til eksport, ligesom 
ydelserne i smør formodentlig afspejler 
gode græsningsforhold. 
 De publicerede undersøgelser af 
markedets betydning i middelalderen 
set under ét sandsynliggør, at landbe-
byggelsen allerede i ældre middelalder 
havde muligheder for at agere på mar-
kedet med Erik Klippings stadfæstelse 
af, at det var tilladt at eksportere visse 
produkter, måske endda på bedre vilkår 
end efter 1300. Den ældste matrikel fra 
1662 er dog hovedsageligt kilde til sen-
middelalderen, hvorimod produktionen 
i tidlig- og højmiddelalder bedst belyses 
af arkæologiske kilder.
 Ikke bare 1662 matriklen for Kirkeby 
Sogn kan ses som indikator for en til-
pasning til markedets efterspørgsel. De 
mange skifter i Råruds bymark, som kun 
anvendes af én gård, peger på en effekti-
visering af driften ved en form for tidlig 
udskiftning. Måske skal denne admini-
strative inddeling ses som en mulighed 
for, at den enkelte gård selv kunne afgøre 
rotationstiden og længden af tiden med 
afgræsning. Dette kunne være meget 
nyttigt i en periode, da den animalske 

produktion gav et højt afkast, da den en-
kelte gård mere frit kunne prioritere sin 
produktion.
 Det er evident, at der er sket en om-
strukturering af bebyggelsen i Kirkeby 
mellem 1100- og 1600-tallet, og med 
etableringen af Rårud og forekomsten 
af flere gammeltofter i sognet, herun-
der stednavnet ”Gammel Slæbæk”, er 
det sandsynligt, at omstruktureringen 
sker samtidig omkring tidspunktet for 
etableringen af Rårud, dvs. omkring år 
1200.
 Omstruktureringen synes gennem-
gribende på sogneplan, men bevæggrun-
dene er uklare. En tilpasning til opkom-
sten af købstæderne og den medfølgende 
regulering af handlen fra kronens side 
kan være én grund. En anden eller med-
virkende grund kan være kronens krav 
om, at alt land, som ikke tilhører nogen, 
tilhører kronen. 

Undersøgelsen af Kirkeby Sogns land-
brugsproduktion i senmiddelalderen 
viser, at vægten på de udnyttede res-
sourcer var dynamisk i forhold til det 
enkelte ejerlavs og den enkelte gårds 
ressourceområder. Den viser, at senmid-
delalderens mennesker ikke blot havde 
en fouragerende tilgang til landskabet, 
men udnyttede det dynamisk i forhold til 
bl.a. mulighederne på markedet, hvilket 
betyder, at en retrospektiv anvendelse af 
nyere tids generelle inddeling af land-
skabet i en marginal skovbygd og mere 
attraktive ager- og kystbygder skal kor-
rigeres for de unikke historiske rammer 
for bebyggelsen.
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Noter
1   Fund og Fortidsminder, SB. Nr. 090505-50, 

Svendborg og Omegns Museum 01.254.
2 Frandsen 1983, Stendal Pedersen 1985, Pors-

mose 1979, 1981, 1987.
3 Grøngaard Jeppesen 1981, s.115ff; Pors-

mose 1987, s. 50.
4 Riddersporre 1995, s.11.
5 Pedersen 1989, s. 130ff, se også Poulsen 

2006, s. 109f.
6 Porsmose 1981, s. 461.
7 Porsmose 1981, s. 462.
8 Gissels 1968, studier er foretaget på ældre 

jordebøger, men objektet, landgildeydel-
serne, er det samme.

9 von Thünen 1826.
10 Bitsch Christensen 2005b, s. 50f.
11 Grau Møller, P. & Porsmose, E., 1997.
12 Poulsen 2006, s. 112.
13 Bitsch Christensen 2005b, s.85.
14 Poulsen 2006, s. 111.
15 Enemark 2003, s. 32.
16 Aakjær 1980.
17 Lerdam 2004, s.126ff. I Norge og Sverige 

kendes birkeretten kun i forbindelse med 
købstæder.

18 Henriksen 1997.
19 Lerdam 2004 s. 126.
20 Aakjær 1980, s. 102.
21 Lerdam 2004, s. 127 med henvisninger.
22 Henriksen 1994.
23 Nørgaard Jørgensen 2002, s. 149.
24 Porsmose 2001, s. 173ff.
25 Hoff 1997, s. 128 & 255ff.
26 Hald 1965.
27 Jensen & Jensen 2006; Jensen 2009.
28 Kortet ligger på Rigsarkivet Odense
29 Nyborg 1986, s. 21f.
30 SOM00166 og SOM00200 , Jensen 2009
31 Der er en række metodiske problemer ved 

digitaliseringen. Først og fremmest er kor-
tene ikke tegnet med brug af ens signaturer. 
Original-1 kortene fra Kirkeby/Slæbæk er 
med simpel signatur, hvorfor det er svært 
at skille mose og eng. Boniteringen fra 1844 
matriklen er her en hjælp. Egebjergkortet 
er lidt lettere at tyde, men særligt original-1 
kortet fra Dongs Højrup har en høj kvalitet. 
Her er Actanders forlæg for kortsignaturer 
åbenbart anvendt Korsgaard 2006 s. 23ff. 

32 Slæbæk ejerlavs eksakte grænse kendes 
ikke, men er her sat på det sted  i bymarken, 

hvor boniteterne stiger såvel imod Slæbæk 
som Kirkeby, da de laveste boniteter gene-
relt ligger i periferien af ejerlavene.

33 Se også Nørgaard 2000, 2004.
34 Frandsen 1983.
35 Stendal Pedersen1985, s. 15ff og 35.
36 Frandsen 1983, s. 49ff; Riddersporre 1995.
37 Hoff 1997, s. 90ff.
38 Pedersen & Wohlert1970, s. 102.
39 Hoff 1997, s. 90f.
40 Hoff 1997, s. 21ff & 89f.
41 Matriklen fra 1662 beror på landgildeydel-

serne, dvs. ydelserne fra fæstebønder til 
adel, kirke eller krone. Landgilden var en 
ældre institution, der på Fyn synes at være 
meget stabil i ydelsernes niveau tilbage til 
1400-tallet. Porsmose 1981, s. 432. Land-
gilden er udførligt behandlet af bl.a. Gissel 
1968.

42 En digital version af 1662-matriklen er me-
get venligt stillet til rådighed af Peder Dam, 
Geodatastyrelsen.

43 Gissel 1968, kap 2.
44 Gissel 1968, s. 39 m. henvisninger.
45 Enemark 199 s. 249f med henvisninger.
46 Andersen 2005, s. 152.
47 Porsmose & Grau Møller 1997:47; Porsmose 

2006, s. 56ff & 61.
48 Jensen & Jensen 2006.
49 Nørgaard pers. medd.
50 Fund og Fortidsminder, SB. Nr. 090103-26.
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