
Gamle Stednavne 
paa 1\ertemindeegnen. 

Ved Ingeniør O. Andreasen. 

Ved. Historisk Samfunds Generalforsamling den 8. November 
fremkom Formanden Proprietær Hjort, Baagegaard, i sit Fore

drag med den interessante Oplysning, at Kertemindeegnen ifølge 
de seneste Undersøgelser af gamle danske Stednavne 1 ) skulde være 
den af »Njordfolket« tidligst beboede Egn paa Fyen. 

Ved Landsbyen Maale, der er en af de sydligste paa den op
rindelige Ø Hindsholm, skal deres første Tingsted have været. 
Stednavnene Revninge, Kertinge og Mesinge skulde: betegne de 
første Samlinger af Bosteder der paa Egnen, medens det formentlig 
er Njordfolket, der har givet de Byer Navne, som har Endelserne 
-lev og -løse. Fra Tiden før Njordfolkets Indvandring menes 
Byerne med Endelsen -inge at stamme. 

Om Betydningen af Endelsen -inge i de ældste Bynavne har 
været fremsat forskellige Formodninger. Medens f. Eks. Endelsen 
-lev i Reglen altid er sammensat med et Personnavn, menes Endelsen 
-inge at være dannet paa Grundlag af Navnet paa et eller andet 
Naturforhold. Endelsen -inge findes i flere Lande udenfor det 
gamle danske Omraade, men synes der at have været anvendt i 
Forbindelse med Mandsnavne. Navnet har der sandsynligvis først 
været Betegnelse for paagældende Mands Stamme, senere er det 
gaaet over til at blive Betegnelse for Stammens Hjemsted. 

At Byer med Endelsen -inge hører til de ældste, synes der jo nu 
blandt Forskere at være Enighed om, og ved Sammenligning mel
lem Stednavnene i de forskellige gammeldanske Landsdele søger 

1) H. V. Clausen: Studier over Danmarks Oldtidsbebyggelse. 
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3:. V. Clausen (Studier over Danmarks Oltidsbebyggelse) at føre 
Bevis for, at Byer med Endelsen -lev er anlagt eller givet Navn 

et Erobrerfolk, der formentlig har dyrket Guden »N jord «. 
Paa hvilket Tidspunkt Fyens første Beboere er indvandrede, 

;æn naturligvis kun rent skønsmæssigt angives. En Udvandring 
:'ra forskellige Dele af Fyen mener H . V. Clausen derimod kan 
· ave fundet Sted ca. 150 Aar f. Chr. tillige med Anglers og Cim
. rers Udvandring, medens Njord- eller Levfolket først nogle Aar
hundreder senere er trængt ind paa de forskellige allerede opdyr-

ede Egne paa Fyen 1 ) . Størstedelen af Fyen har endnu paa den 
Tid været dækket af Skov. Paa Kertemindeegnen har hele Kysten 
;n Kertinge-Fjordens Munding til Nyborg Fjord været skovklædt 
:ra en halv til en hel Mil ind i Landet, ligesom den i Kertinge 
.\or udløbende Halvø nordvest for Kertinge By har været bevokset 
~ed Skov. Paa Hindsholm ~ar ligeledes været Skov overalt langs 
-ysten, saaledes at det opdyrkede Land kun paa to Steder naaede 
d til Stranden, nemlig ved Maale og Meilø . 

Med Undtagelse af de ved Inddæmninger og paa anden Maade 
d kunstig Vej foretagne .Æ~ndringer i de gamle, naturlige Kyst

J.nier (hvorved f. Eks. Hindsholm er bleven sat i landfast Forbin
delse med Halvøen »Mellem Fjorde« og dermed med Fyens Land) 

an man vel iøvrigt gaa ud fra, at Hindsholm og Landskabet 
mkring Kertinge Fjord, hvad Bakkedragene angaar, har haft et 

lignende Udseende som nu 2 ). 

Hvad selve Kystlinierne angaar, har Havet dog sikkert Tid 
efter anden ændret disse noget, dels ved Tilsandinger, dels ved 
Bortførelse af nedstyrtede Partier, som under Grundvandets og 
Frostens Medvirken efterhaanden er bleven løsnede. 

De fleste nuværende Vandløb og Bække har været langt mere 
vandrige og har oversvømmet alle lavere Strækninger. Endskønt 
der ligger et meget stort Tidsrum mellem den Tid, da de første 

1)' Hvilken Betydning H . V. Clausen tillægger Njordfolket og dets Erobrings
~g ses af følgende Linier, hvormed han sluttPr i Aarb. f. n. Oldk. o. H. : 

• Thi i denne mærkelige Vandrings- og Erobringstid maa Danernes Navn 
Stamme, deres Kongedømme, deres social-politisk-militære Ordning og der

med deres Rige være blevet til. Det har nu staaet i over 1400 Aar,« 
2) De Naturomvæltninger, som iflg. Geologien har funden Sted i tidligere 

Tider - ·ag af hvilke en af de seneste menes at være Omdannelsen af Øresund, 
Store og Lille Bælt fra Ferskvands-Flodløb til Forbindelseskanaler mellem Katte
gat og den tidligere Indsø Østersøen - er antagelig foregaaet før den første 
Ini!vandring til FyPn fandt Sted. 
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Bosættelser fandt Sted, og den Tid, hvorfra vore egne ældste hi
storiske Optegnelser skriver sig, er der dog intet i Vejen for, a 
man kan danne sig et omtrentlig Billede af Landskabets U d seende 
i dette Fyens nordøstligste Parti. 

Bekendt er det saaledes, at man endnu for faa Aarhundreder 
siden med Datidens smaa Fartøjer kunde sejle helt ind til Lav
ningerne ved Sanderumgaard i Davinde Sogn. Traditionen om er 
Vandmølle ved den tidligere Hovedgaard •Jershave « i Revninge 
har sikkert ogsaa sin Rigtighed, da Vandmøller i Almindelighed 
fandtes ved Middelalderens Hovedgaarde. Til Jershave har Sejl
løbet udmundet ved Kaslund og vistnok i Forening med det neden
for nævnte Sejlløb til Voldsgaard dannet en fælles » Bredning• : 
men da Møl_len ikke fandtes i Slutningen af det 16. Aarhundrede. 
har Vandløbet formodentlig allerede paa den Tid haft for lid
Drivkraft. Det er nu ligesom Sej~løbene helt udtørret. Disse 
sidste er dog tildels tørlagte ad kunstig Vej. Borgpladsen »Vold -
gaarden «, der ligeh·des er beliggende i Revninge By, viser ve 
sin Anlægsmaade tilbage til Tiden omkring Aar 1400. Antageli 
har man den Gang kunnet sejle ad den forbi Voldstedet »Jomfru
hCiljen « førende Lavning til Voldsgaarden. Hvis man derfor 
forsøge at forestille sig Udseendet af det Landskab, hvor Njord
folkets første Erob.rerskare brød ind over Fyen, maa man altsaa i 

hvert Fald for Revningeegnens Vedkommende tænke sig Landskabe
bastaaende af endnu tildels skovklædte Øer og Landstrimler, ad
skilte ved Indsøer og i Forbindelse med Havet staaende Indskæ
ringer, som paa Grund af de betydelige Tilløb af Ferskvand kun 
har været lidet' saltholdige. Vandstanden har sandsynligvis være· 
stærkere skiftende end nu. 

Forinden de første Landsbyer el. rettere Samlinger af Bopladser 
blev dannede (ældst er, som nævnt, sikkert Stednavne med Endel· 
sen . -inge), har Egnens faa Beboere rimeligvis været omvandrende 
Jægere og Fiskere, og et Landskab som det ovenfor beskrevne kaL 
netop godt tænkes særlig for Skaldyrsamling at have budt bedre 
Betingelser end de fleste andre Kystegne paa Fyen. 

Samtidig med Dannelsen af de første Landsbyer er rimeligviE 
den første primitive Agerdyrkning begyndt; men i Skaldyngerne 
findes kun sikre Vidnesbyrd om, at deres Samlere har drevet Jag;: 
og Fiskeri. Noget Redskab til Brug ved Jordens Dyrkning er ikke 
paavist i disse, og det antages, at Skaldyngesamlerne kun har hat 
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-~ •Husdyr «, nemlig Hunden. Om egentlige Gravpladser fra den 
'id vides intet bestemt. Jættestuer og mindre Gravkamre menes 

·o at være fra en senere Tid. 
Desværre er der sikkert ogsaa paa Kertemindeegnen blevet 

·ævnet og overpløjet en Del interessante Gravpladser, Skaldynger 
. s. v. 1 ). 

Mellem Revninge By og Sognets Grænse i Retning af Tvinde 
By har enkelte Agre endnu en ganske sartagtig Farve, stammende 
fra, at der tidligere og tildels endnu oppløjedes betydelige Mæng
der af Trækul, der ikke synes at stamme fra nedbrændte Byg
ninger, da ingen som helst Bygningsrester vides nogensinde at 
være funden. Derimod er paa de paagældende Markers højeste 
Partier funden stensatteEnkelt-Begravelser med Skeletdele, i Reglen 
i Nærheden af Rester af gamle Ildsteder. Endvidere menes der 
at have været flere Skaldynger, dels nærmere mod Revninge By, 
dels i selve Byen. Mellem Revninge By og Stranden (nærmest i 
Retning af Voldstedet Jomfruhøjen) er paa en enkelt Mark funden 
betydelige Mængder af Vaabendele etc. Maaske har der paa dette 
Sted staaet et Slag mellem Egnens daværende Beboere og det ind-
trængende Njordfolk. · 

Den nævnte Mark er beliggende ved den tidligere omtalte forbi 
Jomfruhøjen førende Indsejling. 

1 forskellige Moser i Sognet findes endnu Træ, som det synes, 
i ret store Mængder, hovedsagelig Eg. 

Om Samfærdslen mellem de forskellige først beboede Egne 
gælder. sikkert, at Skove har virket adskillende, medens navnlig 
Indsøer og Fjorde har virket samlende. Det har været lettere at 
færdes over Vand end over Land. I hvor høj Grad Vandets Dyre
og Fiskebestand har givet de første Beboere Næ1:ing, ses jo des
uden af Skaldyngefundene. Men har saaledes paa den ene Side 
de aabne Vande været uundværlige og højt skattet, saa har de 
paa den anden Side næppe været mindre frygtet. 

Det er ganske interessant at se, hvad Provst Bøgh i Kerte
minde i sit efterladte Haandskrift endnu saa sent som i Tiden 
omkring 1760 skriver: 

1) For ca. 150 Aar siden skrev Sognets dav. Præst Ludvig Boesen i sin 
Bog om Lundsgaard og J ershauge: »Paa Markerne findes ingen gamle Begra
velses~ eller Alterhøje og mærkelige Stendysser; men at slige fordum have 
været, kan man vel spore, hvilke Steder Tid efter anden er bragte under Ploven 
og Stenene henførte til Huse og Gaarde. " 
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"Formedelst Vandenes forfærdelige Magt her i Herredet vilde mar. 
vel synes, at Vejene maatte være afskaarne og Passagen som ofte 
umulig. Vandet i Kerteminde Fjord bliver saa højt, at det kan staa ove: 
Langebro, ja, at man har maattet betjene sig af Baade, for at besørge 
sig fra Langebro ud over det faste Land til Husene i Byen; ligeled e~ 
kan Vandet gaa ind til Gaardene i Munkebo, og da staar den alfar Gade 
dybt under Vand, saa ingen kan køre der. 

For tre Aar siden tog man da temmelig Skade paa Vejene, ja til del: 
paa Huse ved saadan Højvande, som aldrig uden stærk Nordvestvine 
er at befrygte. 

Forrest~n, naar Vandene ikke er alt for høje, kjører man sikker. 
ad Vejen over Taarup Strand mellem Mesinge og Drigstrup Sogne, ja. 
Landevejen fra Hindsholm til Odense gaar over Bregnør og Munkebo. 
Det vanskeligste er, naar Folk imellem Fjorde eller paa Hindsholm haH 
meget paa Sletten at gjøre, at de da skal rejse omad Odense, en v e· 
paa 5, 6 og 7 Mil eller derover. Derfor lode mange sig sætte over fra 
Munkebohagen til Klintebjerg udi Skeeby Sogn, nu fra Midskov Odd<: 
til Bøttigens Holm i Norup Sogn. Maaske andre vilde synes, at her i 
Herredet, hvor Vandene have alt for megen Magt, burde om mulig mege· 
Land reddes fra Vandenes Vold, til stor Nytte for det almindelige bedste . 
. Der har for en Tid, vel mere end Hundrede Aar siden, været gjort en 
Dæmning, som endnu ses imellem Kierby og Taarup, men den havde 
desto.værre ingen Bestandighed, og der fortælles, at onde Mennesker 
skulde have kommet Qvægsølv i Grøften og derover kunde den ikkt: 
bestaa. « 

Et af de Steder, hvor Havet har taget Land i særlig høj Grad. 
er ved Lundsgaards Klintebakke. 

H vor vanskeligt det har været at holde Vejen mellem Kerte
minde og Nyborg vedlige paa denne Strækning langs .Stranden. 
faar man en Ide om af den i det følgende beskrevne Strid mellem 
Kerteminde By paa den ene Side og Lundsgaards Ejer paa den 
anden (N. S. Bøghs Haandskrift). 

Stridens Oprindelse gaar tilbage til Aar 1592, men først 112 
Aar derefter, Aar 1704, falder den afgørende Dom. 

Først i dette Seculo var der en meget vigtig og vidtløftig Proces 
imellem Kerteminde og Lundsgaard angaaende Landevejen mellem 
Kerteminde og Nyborg, hvilken gaar igennem Lundsgaards Ene
mærker over Klinten langs Stranden. Ejeren af Lundsgaard var 
da Oberst Frederich Lii.tzou; han ansaa denne Vej som ulovlig og 
forbuden , hvorover han lukkede Vejen til, satte Stengærde midt 
over Vejen og forbød al Passage igennem sine Lykker. Dette 
kunde Kerteminde ingenlunde taale; thi Byen blev derved ej alene 
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gen sin Vej, men og sin Handel paa den Kant, og saa sig 
·or dobbelt nødsaget til at anlægge Sag imod Oberst Liitzou . 
Kerteminde blev ikke ene om Sagen; thi Ridder Niels Krabbe 
Hverringe og Baron Schak Brockdorff paa Schelenborg, begge 
Tids Brigaderer, gjorde straks Ret med Kerteminde i Sagen, 

staaende Vejens Udlæggelse, saasom de havde ingen anden Vej . 
~yborg end den samme. Endnu gav General-Commissariatet 

e til Regimentsskriver Andreas Munch i Biskop-Taarup, at 
n paa Kongens Bønders Vegne i Aunslev og Bogense Sogn, som 

offentlig Session havde besværet sig over samme Vejs Til
~kelse, skulde tilligemed Kerteminde og Proprietairerne af Hinds

_Jm i den begyndende Sag imod Lundsgaard tage Deel, altsaa 
-··-de den gode Oberst Patron Modstandere paa alle Kanter, und

... en fra Nyborg, hvis Indbyggere holdt sig stille. I mine Øjne 
Sagen vanskelig og i Korthed vil jeg fortælle det vigtigste deraf. 
Aar 1592, den 22. Maj, og atter Aar 1618, den 28. September, 

\·de Lundsgaards Ejere ladet til Tinge aflyse og forbyde alle 
-eje, der er ind og ud mod Stranden igennem Lundsgaards og 
-ershauges Lykker og Enemærker og derpaa taget ordentlig Tings-
'dner, hvoi·paa Oberst Liitzou nu mere havde erholdt kongelig, 
.. ernaadig-ste , Confirmation af Aar 1699, den 7. Oktober, saadant 

aa Oberst. Liitzou et fuldkomment Privilegium exilium, saa han 
ente sig at have Ret og Magt til at aflægge Landevejen, ganske 

: lukke for sine Lykker, endskønt Tingsvidnerne meldte intet om 
.z.andevejen, og den kongelige Confirmation befatter intet mere, 
-::nd hvad Tingsvidnerne ommeldte. Men saa vidt jeg skønner, er 

berst Liitzou i disse sine Tanker allermest bleven bestyrket af 
den da i Vindinge, Bjerge og Aasum Herreder værende Herreds
:oged Peter Okshorn, som var alt for føjelig imod Obersten og 
:an·dig at forklare alle deres Tanker, som tænkte anderledes, for 
abenbar Indgreb eller Forgribelse imod Kongens absolutte Domini
an, endskønt der handledes alleneste om en ældgammel priviligeret 

Landevej, spm endnu dels grundende sig paa en ren kongelig Be
faling, men imod hvilken aldrig har været noget kongeligt Forbud. 
A.llene nu som Herredsfogeden var paastaaende i sin Mening, dri
·tede han sig straks til at fornærme Rettens Pleje, thi da den af 

berst Liitzous Modstandere antagne Procurator, Hans Andersen 
· Nyborg, meldte sig ordentlig ved Herredstinget, forlangende, at 

villige Mænd af Retten maatte udnævnes, som kunde besigtige 
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den omstridte Vej igennem Lundsgaards Lykker, nægtedes har: 
straks saadant under Forudsætning, at den af Obersten paa sin= 

• Tingsvidner og med alle rette publicerede, kongelige Confirmation 
tillod vel Procuratoren at forlange, allene Herredsfogeden at bevilg 
saadanne Synsmænd; thi Oberst Liitzou burde have sine Lykke: 

. i Fred. Dette dristige Svar viste noksom, hvad Herredsfogeder:. 
førte i sit Skjold; men derpaa blev han ved Rettens Forny el -
stævnet til Landsting, og af Landsdommer, Justitsraad Jørgec. 
Brahe til Hvedholm og Mathis Rosenvinge til Ørbæklunde tilkend: 
at forfriske Sagen paa egen Bekostning og de uvillige Mænd a· 
udnævne til den forlangte Synsforretning. Men Oberst Liitzou er
klærede straks inden næste Aar at indstævne Sagen til Højesteret 
Men som Modparten skrev, at dette tjente alene til at opholdE 
Sagen og spilde Tiden, hvorved især Kertemindes Handel og Næ
ring led alt for meget, og endnu selv samme Dag tog Landsting -
dommeren ind til Højesteret, for der at erholde Bekræftelse der
paa; saadant lykkedes, og blev da Aar 1702 den 13. December 
dømt i Højesteret, at Landstingsdommen, saa vidt den kendte 
Herredsfogeden Peder Okshorn skyldig til at forfriske Sagen paa 
egen Bekostning, skulde staa ved Magt, og Processens Omkost
ninger skulde Oberst Liitzou betale med 30 Rigsdaler. Altsaa be
gyndte Sagen nu paany igen; men hverken havde Herredsfogeden 
Vilje til at _ forfriske den eller Evne til at høre de mangfoldige 
stærke Beviser og Vidnesbyrd, som Citanterne betiente sig af til 

den rette Beskaffenheds Oplysning i Sagen, tvertimod bandt han 
sig allene til de tvende gamle Tingsvidner, som var forsynede med 
den kongelige Confirmation, uagtet der aldrig nævnes en Gang. 
LandeveJen imellem Kerteminde og Nyborg, der ikke heller kom 
denne Sag i mindste Maade ved. Herredsfogeden dømte derfor 
den omtvistede Vej ulovlig og forbuden , og Oberst Lii.tzou ifølge 
sit kongelige Privilegium fri for at holde Landevej gennem sine 
Lykker for dem, som vilde rejse fra eller til Kerteminde. Her var 
da intet andet at gøre, end at sende Sagen til Landstinget, hvor 
Herredsfogedens Dom blev underkendt; men de Grunde, som 
Landsdommeren bygd e deres Dom paa, var følgende: 

Befaler Loven Vej fra By til By, især fra og til Købstad, hvor 
Landevej skal være, hvorfor den omstridte Vej i alle Maader ble\· 
kendt lovlig og fornøden, saa den hverken kunde undværes eller 
afskaffes, især Kerteminde By Aar 1509 af Kong Hans var givet 
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- Privilegium, at der af Alders Tid har ligget og altid skal 
__ e en Vej, kaldet Strandvejen, mellem Rierteminde og Nyborg, 
_ken med Gierde, Led og Ledsted skulde holdes af Lundsgaards 
re, ligesom tilforn været haver, ja, at saadan ældgammel Al
ndsvej ikke maatte Kerteminde til Skade og Forfang i nogen 

de afstænges eller aflægges, og som den Vej hverken kunde 
:;ses til Tinge, eller var omtalt i de gamle Tingsvidner (derpaa 

·:tient kongelig Confirmation) maatte den endnu som den rette 
:are Vej imellem ommeldte Købstæder kiendes lovlig og vedlige
__ des af Lundsgaards Ejere, saa vidt deres Enemærker gik. Be
.ste de mangfoldige Tingsvidner særlig ved Nyborg Byting, at den 
,::Jstridte Vej havde i Mands Minde været den rette, ja, den eneste 

::.andevej imellem Rierteminde og Nyborg, hvilken de Vejfarende 
"=dnu havde frit og ubehindret rejst frem og tilbage, og derpaa 
_drig, end ikke paa de Tider, Aflysningen kendtes, og Tings
~dnerne derover blev tagen, været talet af nogen, førend nu Oberst 
=.ii.tzou paa en Gang og paa egen Haand havde understaaet sig 
_: lægge Vejen af og lukke til for sine Lykker. Men altsaa kunde 

ejen ej andet end agtes lovlig, og Obersten pligtig at sætte den 
• vamme Stand som tilforn. Endelig hvad de saa heftig paaberaabte 
Tingsvidner og den derpaa erhvervede kongelig allernaadigste Con
:irmation angik, da var let at se, at taledes allene om en ulovlig 

ej , som til Tinge kunde aflyses, og hvortil Lundsgaards Ejere, 
efter Tingsvidnernes eget Indhold, have haft største Grund og 
Føje, saasom Deres Jord, Græs og Engbund blev indkørt og for
dærvet ved de mange Veje, som allene blev gjort i deres Ene
mærker. Men iblandt saadanne Veje kunde en for 200 Aar siden 
allerede ældgammel, og da ved et kongeligt Privilegium fornyet 
og fremdeles stadfæstet Landevej imellem tvende Købstæder, ingen
lunde regnes. - Vejen blev derefter paany aabnet for fri Færdsel. 

Hvor primitiv en Landevej i de Tider var, faar man et Begreb 
om gennem en Bemærkning i Sagen, hvoraf fremgaar, at de Vej
farende for Størstedelen undlod at følge selve Landevejen, men 
færdedes ad Strandkanten, naar ikke Højvande eller Skred fra 
Klinten forhindrede dem deri. 
. Hvor Landevejen Kerteminde-Marslev fører over den saakaldte 

Vejle-Bro, har sikkert i tidligere Tid været et Færgested, hvad 
Antegninger paa enkelte gamle Kort da ogsaa tyder paa, og uden 
Tvivl har Stedet været Munding for et Sejlløb, der har fulgt den 
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langs Revninge vestre Sogneskel løbende Bæk. I Nærheden 
Stedet og i Retning mod Revninge By er for en Del Aar sid 
sløjfet en Gravhøj, indeholdende et betydeligt Antal Lerurner. E:. 
lignende Gravplads er paa Fjordens modsatte Side bleven sløj f 
omkring Aaret 1860. Den var beliggende ved den fra Snekke-L 
til Dæmningen førende Vej. I sidstnævnte Gravhøj blev fund 
Skeletdele og Ravstykker. 

I Nærheden af Kertingefjordens Sydspids er ved en Gang 
fra Kølstrup til Hundslev sløjfet en Gravhøj omkring Aar 190 
Der fandtes et Gravkammer, som var opstillet af ca. i Meter hø·, 
Sidevægge med en enkelt Overligger. Kamrets indvendige Længd~ 

var ca. 2 Meter, Bredden ca. 1 Meter. Kamret var tomt. Nær vee 
ligger en lignende Høj, der saa vidt vides aldrig har være· 
undersøgt. 

Hvor nu Landsbyerne Store- og Lille Viby er beliggende, har 
sandsynligvis været Offersteder, efter hvilke Landsbyerne har faae· 
Navn (smlgn. Odense : Odins Vi). 

Det ovenfor omtalte, forbi Jershave førende Sejlløb, har an
tagelig staaet i Forbindelse med Flødstrup Sø, nrer ved hvilker. 
ligger en høj Bakke, »Malbjerg «, der efter Navnet at dømme har 
været Tingsted, og Stednavnet Malmose i Nærheden synes at borge 

_for Navnets Ægthed og Ælde. 
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