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Åsum 2021 



Odense Å og Åsum Bro ca. 1910 



Odense Å og Åsum Bro ca. 1910 



Udsnit Gerardus Mercator 1595 



Kong Hans (1455-1513) 

Gift med Christine 1478 
 
som fik Næsbyhoved Slot i 
bryllupsgave. 



Skjern Å delta – Johannes Mejer ca. 1660 



Kong Hans, begravet i Gråbrødre Kloster 1513 



Teori 1 Hvorfor Åsum Bro 

 
Stormflod tilsandede 
sejlrenden til Odenses 
ladested 1572. 
 
Købmændene i Odense 
skulle have adgang til nyt 
ladested i Munkebo. 
 
Kongen bad Kerteminde om 
at bygge en vindebro. 

Søkort 1692, Jens Sørensen 



Teori 2 Hvorfor Åsum Bro 

 
Odense ønskede bedre 
forbindelse til 
Kerteminde og 
Hindsholm. 
 
Bønderne på Hindsholm 
ønskede bedre 
forbindelse til Odense. 
 
7-årige Christian 4 fejret 
som kronprins på 
landstinget 1584. 

Mercator 1595 



Odense ca. 1593 (Georg Braun og Frans Hogenberg) 



Odense ca. 1593 (Braun og Hogenberg) 



Åsum Bro – nu en af landets vigtigste 



Christian 3. Recess, 70 artikler Koldinghus 1558 



Om broer at gøre og alfare veje 

…være pligtige at lade 
færdiggøre alle de broer, som 
ligger i deres len, med gode 
stærke stolper og bulfjælle, vel 
tilslagne og tilnaglet, og med 
gode stærke og færdige rækker 
på både sider…. 



Vikingetid – bro Ravning Enge, ca. 980 

760 m lang, 5 m bred; 280 brofag. I alt 1.120 stolper. 
 
 
 
Kopi hos www.vikingebro.dk 



Middelalderbro, Kongevejsbroen, Skjern 

Foto: B. Hansen, Skjern-Egvad Museum 



Brokonstruktion – Tryggevælde Å 1813-1816 

J. C. Dahl, Statens Museum for Kunst 



Åsum Herreds Segl 1648 



Åsum Herred – møde på tinget hver torsdag 

Side fra tingbog. 
 
”Aasum herreds tingbog 
1640-1648” 
 
af Aksel E. Christensen og 
Troels Dahlerup 1956-1961. 
 
Ligger på nettet hos 
Slægtsforskernes Bibliotek 
dis-danmark.dk. 



Tinget: domstol og lokaladministration 

Sognestævner 

Lensmand 
(amtmand) 

Herredsfoged 

Kancelli 
(kongen) 



Fælles ansvar for broen 



Svenskekrigene – invasion 1658 – broen ramt 



En af Danmarks vigtigste broer 

Videnskabernes Selskabs kort 1810 



Livet omkring broen – H.C. Andersens mor 



Trussel nummer 1 – den nye bro 



Stenbro ved nye hovedvej 



Landevejsbroen 



Privatisering af broen – bropenge ved brohus 



Trussel nummer 2 – ændret vejføring 



Ny bro 1852 Aktionsgruppe for bevarelse – sejrssang ca. 1852 

I dynd og huller vi kørte før, 
styred’ blot efter næsten 
det hjalp kun lidt, at vi brugte ”smør” 
på dette hersens væsen. 
Vi klagede i så mange år, 
ingen os ville hjælpe, 
vi oftred’ lam, og vi ofred’ får 
penge selv intet gjældte. 
Omsider dog nogle djærve mænd 
toe sig varmt af sagen, 
de brugte bønner, de brugte skænd, 

og så bønhørtes klagen. 
Nu har vi fået en dejlig bro, 
vejen er ikke ringe; 
lad amtet så have fred og ro 
for os for denne sinde. 
Så skænker i da med bredfuldt mål, 
glasset tøm ud til bunden. 
Med jubel drikke vi broens skål; 
den stande fast i grunden! 

 



Trussel nummer 3 – jernbane og vejbro 1897 



Ny bro 1898 



Ny betonbro - og endnu ny o. 1970 

Hjemmeværnsøvelse 1953  



Nyeste bro 1994 



Åsum Bro i dag 



Fredede Smedebro, Åsum 



Få nyt om vejhistorie – gratis nyhedsbrev 

 
 www.vejhistorie.dk 
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