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Kerteminde Markjorder. 
Af Politimester V. vVoll , Kerteminde. 

Uagtet Kong Erik af Pommern ikke har faaet det bedste 
Eftermæle i Danmarks Historie, er der dog to Omraader, hYor 
man maa indrøm:rp.e ham, at han har gjort en betydelig Indsats . 
Det første er Hævdelsen af Danmarks Ret til Sønderjylland, det 
andet er de danske Købstæders Opkomst og Trivsel. - Lad 
være, at Tankerne er nedlagte i ham af hans Fostermoder, den 
store Dronning Margrete; h a n s er Æren for at have ført dem 
ud i Livet og kæmpet en mangeaarig og ihærdig Kamp for 
Sønderjylland, indtil han, træt af Mangel paa Forstaaelse og 
Hjælp, bøjet af .Modgang, opgav Ævred og nedlagde sin Krone. 

Hvad Købstæderne angaar, viste han et mærkeligt Klarsyn 
1or, hvor Fremtidsmulighederne laa. Han sønrede for at sikre 
Kronen Roskilde-Bispens Stad og Slot København, han opførte 
Malmøhus og udvidede Malmøs Privilegier, anlagde Landskrone 
·og byggede Borg~m Ørekrog ved Sundets Indløb, samtidig me(! 
at han flyttede Helsingør nærmere ved Stranden til sin nuvæ
rende Plads. - Ved Storebælt fandt han ogsaa et Virkefelt, idet 
han d. 7. Decbr. 1413 ~av Kerteminde Købstadret - Privilegiet, 
hvis Original er tabt, kendes af en Gengivelse i »Danske lVlaga
zin«. Naar der heri tales om »vore elskelige Borgere i Kerte
minde«, hvem Kongen giver lignende »Frihed, Privilegier og 
Naade, som de i Svendborg og Faaborg have«, da viser disse 
Ord, at Kerteminde allerede da var en Boplads af nogen Be
tydning. Den maa vel nærmest antages at være dannet af Sø
folk og Fiskere, som havde siaaet sig ned paa den flade udyr
kede Strandbred her ved Fjordmundingen. Dels havde de For
tjeneste ved at bistaa de Fartøjer, som skulde passere det 
smalle Indløb paa Vej til og fra Odense Bys Ladepladser Ker
tinge og Munkebo længere inde ved Fjorden, eller som senere 
hen - da Skibene blev større - maatte losse og lade i selve 
Kerteminde; dels drog de Nytte af den Omstændighed, at Færd
selen mellem Hindsholm og Nyborg maatte søge over Fjorden 
her paa det smalleste Sted, hvad der gav Anledning til Anlæg
get af «Langebro«, der forbineler de to Fjordbredder. 

Ved samme Lejlighed skænkede Kongen ogsaa den nye 
Købstad dens Jorder. Herom siger Privilegierne: »Ligeledes 
unde vi af vor særdeles Naade og Gunst, at alle de, som der 
Borgere ville være og der bygge og bo til Rigets Nytte og Gavn, 
at de skulle have deres Jord ukøbende af den øde Jord indtil 
Kongekilde efter de gode Mænds Raad og Samtykke; som derude 
bo. Ligeledes skal deres Byfred række fra Baadsbæk og saa 
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Vesten ind til Lywingsliid og saa paa den anden Vej over Sun
det og saa ind til det gravne Dige Sønden for Sundet.« 

Tilsagnet om fri (»ukøbende«) Jord for Tilflyttere gives na
turligvis for at opmuntre til Indvap.dring til den nye Købstad. -
Men hvad de egentlige Markjorder angaar, da henvises til ved
føjede Kort, som dels viser det Areal, som Kong Eriks Privilegier 
omhandler, dels angiver, hvorledes Jorderne senere er ud
videde, nemlig ved Udskiftningen i Henhold til Forordningen af 
23. April 1781 om Jordfællesskabets Ophør, og ved Tørlægnin
gen af den saakaldte »Tam·up Strand«, en Vig, der strakte sig 
ind fra Odense F jord og næsten helt over til Storebælt, saa at 
den opi'indelig adskilte Hindsholm fra det øvrige Fyen. 

De Grænser, som Privilegierne angiver for »Byfreden« 
(Byens Omraade), kan endnu paav1ses og svarer tildels til 
Markjordernes nuværende Yderpunkter. »Baadsbæk« er det 
lille Vandløb, som nu fører Vandet fra den udtørrede Taarup 
Strands Kanalsystem ud i Storebælt, og som skal have faaet 
dette Navn, fordi den endnu helt ned til vore Dage har kunnet 
svulme saaledes .. at man har maatte lade sig færge over i Baade 
for at komme videre frem ad Hindsholms Landevej (jfr. ogsaa 
den i Aarbogen for 1919 trykte Præsteberetning). I Kerteminde 
Tingbog for 1616 nævnes »Bodtzhus«, hvis Beboer Søren Han
sen ogsaa kaldes ,>Søren Bossemand«. Dette Hus er mulig det 
nuværende »Kikkenborg«. som ligger enligt ved Baadsbæks Ud
leb i Storebælt, der hvor Hindsholms Landevej fører ind i Viby 
Sogn, og som god t i ældre Tid kan have været Bolig for en 
Færgemand.'") 

»Lywingsliid << skal sandsynligv is ·læses som »Ljungs-Led« 
eller »Lungs-Led« og betegner da et Led, der har været anbragt 
ved Vestgrænsen af den til Kerteminde By hørende Strandlod, 
der endnu kaides Lungen**). Dette bestyrkes af »Markbogen« 
fra 1682 for Drigstrup Sogn (i Matrikulskontorets Arkiv), hvor 
man nemlig ved Opmaalingen af Jorderne til Kertemindes Nabo
by, Over Kærby, finder »Lungsleds Ager« som en Del af By
marken. 

*) I denne Forbindelse kan næ vnes , at der ved de to Ho vedveje, der 
f" rer Syd paa fra Kerteminde, stral~s inelenfor :Nabos og11 et Hovninges ::ikel 
Jaa Huse med ti lsvarende Navne, nemlig ved Nybo1·g-Landevej helt ude 
paa Strand'k anten "Nissenborg« (findes afbildet paa et Litografi af K P L"

teminde fra ca. 1860) og >> Skrækkenborg «, der endnu ligger ved Odense
og Svendborg-Landevejenes Forenln g"I'l!nkt. Disse tre Huse har mulig 
tjent som Bolig for Ledvogtero, der skulcl b !1inclre løsgaaende K væ g i at 
komme ind paa Nabosognenes Grund nd Vejenu; Markei·nc var jo iøvri gt 
indhegnede eller inclg røfte <l e. 

**) Efter :\lolbcchs Dktl ckt-Lcxikon be tyd er Lung ell er Long i fyn,;k 
Dialekt: :\'lose, Tørvemose, men paa Agersø og Omø udyrket F ælled. Den 
sidste Forklaring p asser endnu pan Lungen ved Kerteminde. 
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Forklaring til Kortet. 
------ Kerteminde Markjorders oprindelige Grænse. 

---- Grænse for det Areal, som ved Udskiftningen 
overgik fra Over Kærby til Kerteminde. 

----- Grænse for den Del af den udtørrede Taaru p 
Strand, som er henl C1gt uneler Kerteminde 

A. Kikkenborg-Huset 

B. Skole lod (Matr. Nr. 26b) 

C. Byfoged lod ( " " 26c og 26cm) 

D. · Tyrebakken 1 
20) 

E. Tyresylten J( " " 

F. Kateket lod ( " " 
22) 

G. Baronløk ken( ,. 
" 

15) 

H. Lungen ( " ,. 23) 

I. Storløkken ( " " 
lOa) 

K. Grønløkken ( " 9a) 

(Kortet er et Udsnit af Generalstabens topograliske Kort 
l : 20000 - Grænser og Marlmavne paaførte al' Forf) 
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Endelig er det klart, at den Jord, hvis Beliggenhed Privi
Jegierne betegner »paa den anden Vej over Sundet og saa ind til 
det gravne Dige Sønden for Sundet~ , er den store Strandmark, 
som nu kaldes »Fedeu <t. , og som - delvis bebygget med Villaer 
- strækkH sig syd for Fjorden til Lundsgaards Skov, hvor 
endnu baade Grøft og Jordvold danner Grænse. 

Vi seer, at Kongen taler om den »øde Jord« - naturligvis 
havrle han ingen Raaclighed over den Jord, som Over Kærby 
·havde indtaget til Dyrkning *). Denne Bys Agre strakte s ig 
;ndtil Udskiftningen omtrent helt ud til Stranden Nord for Ker
teminde By, som derved næsten var skilt fra sine Markjorder, 
idet der som Forbinelelse kun var levnet en smal Strimmel langs 
' tranclen - endnu betegnet som »Drejet« (Draget) - der den
gang som nu gav Plads for Lanelevejen til Hindsholm. **) Baade 
Sognepræst Ole Bagges Bereh1ing fra 1746 (trykt i Aarbogen for 
1919) og Provst Bøghs haandskrevne Kerteminde-Beskrivelse 
fra 1770 (i Landsarkivet for Fyen) viser dette. Det første Sted 
hedder -det: »Norden for Byen begynder strax udenfor Byens 
nordre Port ... . ... en sanelagtig Plads, kaldes Drejet, stræk-
ker sig langs med Stranden . . ..... til Gedskovs Led i Nord, 
·ungefær 1000 Skridt. Og tvært over fra Gærdet for tvende 
Kærby Marker, som møder der fra Vester. . .. .... til .f::ltranden 
i Øster, er Drejet paa de fleste Steder lidet over 70 Skridte -
Hos Bøgh siges, at »de to Kærby Marker skyde med Enderne 
mel imellem Kerteminde og dens Marker.« 

Naar begge disse Forfattere bruger Udtrykket »de to Kærby 
Marker«, hentydes der til det under Jordfællesskabet brugelige 
>) Trevangsbrug«, der bestod i, at enhver Landsbys Agerjord var 
delt i tre Vange, hvoraf skiftevis Aar for Aar den ene benytte
des til Vintersæd (»Rugvangen«), den anden til Vaarsæd (»Byg
vangen«), og den tredie laa til fælles Græsning. De to Marker, 
der saalecles skar sig ind mellem Kerteminde Købstadgrund og 
Markjorderne, kaldtes Kærby Lungsmark og MøUemark.***) 
Lungsmarken var den sydlige og stødte op til Kerteminde Lung; 
om lVIøllemarken haves endnu et Minde i den lille Dam i Køb
stadens vestlige Udkant, der kaldes Møllekæret Mulig har her 
været en Vandmølle, eftersom Vandmængden i ældre Tid godt 
kan have været større end nu, hvor kun en ubetydelig Grøft fø
rer Vandet fra de højere liggende Agre i Nord og Vest ned til 
Kerteminde Fjord. - Først nordenfor disse »to Kærby MarkeH 
:naaede man altsaa de »øde Jorder«, som Kong Erik skænkede 
Kerteminde paa dsnne Kant. At disse Jorder har været udyr-

~) Derimod Yar det en gammel Rct.ssæ tning, at alt »Øde« (,saasom 
Hede, Skovland etc.) tilhørte Kongen. 

**) Den ne Vej har vel næppe været en egentlig baJJet Vej, men sna
rest en Del Hjulspor Side om Side. 

** '") Den tredie J.iark, Høl smarken, maa have ligget længere vestpaa. 
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kede og væsentlig Skov, bekræftes af Hovedloddernes endnu al
mindelig brugte Navne »Gedskov« og »Gedskovs Hoved«. -
l . Kæmnerregnskabet for 1609 opføres /i 2 Læs Planker fra Gec\. 
skov til Raadhuset«, og i samme Regnskab faar Knud Vogn
mand Betaling for Kørsel af 7 Læs Egegrene fra Gedskov. -
Endnu i Regnskabet 'for 1632-33 findes en Indtægtspost for 8 
Læs Ved, »var faldet i Gedskov.z; . - Hvornaar Skov-en er for 
svundet, vides ikke; mulig har Svenskekrigen Skylden; i hvert 
Fald var her skovløst i 1746. Men ogsaa Skovenes Anvendels.e 
som Græsgang og til Oldensvins Drift var ødelæggend-e. I Mid
delalderen og længere ned i Tiden takserede man ligefrem 
Skovene eft-er det Antal Høved-er eller Oldensvin, der kunde 
holdes derpaa, og det har aabenbart ikke vær0t noget ringe Ak
tiv for den unge Købstad at faa disse Jorder overladt. 

l Markbogen for Kert-eminde (Opmaaling af 1682) beskrive.'! 
de saaledes : · 

"Kertel)linde By har alenes te en i\'lark, som udi den spe
ciel Fo1'retning er delt udi 2de Dele, nemlig Giddeskouf Mar:;. 
og Giddeskouf Haufue.'' ) - Gidcl eskouf Mark strækker sig 
Sønder og Nør , Norelen til Salby Mark, Sønden t il Over Kærb_,. 
:Mark, Østen til Stnmclon*'~ ) og Vesten til Fjorden*«"), tilhøre! 
samtlige Byens Indbygger e og er delt i 17 Stykker. - Giclde· 
skoufs Haufue bruges nf Borgmestre og Ruacl i Kerteminde, 
ligger mdlem Kielby"i") Mark og Gicldeskouf, strækker sig 
i Sønder og Nør og er maalt i 6 Stykker." 

Magistratens Brugsret til Gedskovs Hoved udgjorde en Dd 
af dens Embedsløn. Den var af gammel Dato, men medførte 
Pligt til at svare en aarlig Afgift til Kongen af ~~ Tønde Smør 
efter »Renteri~Takst« , 7 ~<; Rigsdaler. - Afgiften ydedes med de~ 
samme Beløb, 15 Kr. aarlig, til Statskassen, lige til den afløste.'! 
i Henhold til Loven af 29. April 1913. 

De øvrige Jorder omtales saaledes i Markbogen af 1682: 
"Herforuden have en Del af Ker teminde Bys Indvaaner ,• 

nogle Stykker Jord udi Over Kærby -Marker , iblandt Bønder 
nes beliggende . . . . . Nok ligger til Kerteminde nogle Eng
haver:i·i') Over(lrift udi Kert eminde F' ed , L inn gen og udi C' J' 

Kohave .... . 
1. Kerteminde Fed, som ligger Sønden for Byen, er en al 

mindelig Græsnin g. 

*) »Haufuec: er utvivlsomt en F ejlskrif t for »Hoved«. Der tales ellen 
altid - ogsaa i vore Dage - om Gedskovs Hoved. 

**) Storebæ lt. 
* * * ) nemlig til den Vig af Odense F jord, der k aldtes 'l'aarup Strand. 

t) Maa væ re en Fejlskrift for Sal by; Gedsko vs Hoved støder intet
steds til Over Kærby. 

·j·t) Disse tilhør te i 1682 iflg . ::viarkbogen Sognepræsten Hr. Hans SJ)
r ensen, R.aadmand Hans Hansen og L andsdommer , Borgmester Burenæu~ . 
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2. Liungen, som iligemaader ligger ved Byen og er en 
almindelig*) Græsning. 

Nok ligger til Byen en Kohave, s trækker sig Sønder og 
:\ord, ligger mellem StrandenH) og Gidrl es koYs :.\1ark og 
bruges aleneste til Græsning.« 

E n g h a v e r n e strakte sig V es t for Byen fra Fjorden mod 
.Syd til Over Kærby Marker mod Nord. Den sydligste Del er 
\·istnok den samme, som i forrige Aarhundrede kaldltes »lYiuus's 
Løkke«, og hvorpaa Fiskergades vestlige Del (oprindelig kaldet 
'Nygade«) anlagdes omkring 1850. - Enghavernes midterste 
Del udgør omtrent det Areal, som nu betegnes »Baronløkken« 
efter Baron Juel-Brockdorff, som ejede det fra 1830. I 1889 
!Oolgte Exekutorerne i den da afdøde Barons Bo det til Købstad
kommunen. Nogle Bygninger ved Nørregade er efterhaanden op
iørte derpaa, men Størstedelen benyttes som Kolonihaver, og et 
betydeligt Stykke er udlagt til Skolehaver. 

Om »F e cl e n« er foran gjort nogle enkelte Bemærkninger. 
- Nyborg og Odense Landeveje førte henover den, men i hvil
ken Forfatning de har ligg.et, kan skønnes af følgende Tilførsel i 
Kerteminde Kirkebog: »1719 d. 8. Januar blev Jørgen Hansen, 
Vognmand fra Nyborg, som styrtede sin Hals i Stykker ude paa 
Fedet, jordet.« - Feden tjente i lang Tid kun til Græsning, 
men efterhaanden forsøgte man at opdyrke den, og i 1848 bleY 
den første Byggegrund deraf solgt for - 4 Skilling pr. Kvadrat
<llen. Køberen, Skipper Hinke, opførte her en Ejendom, som nu 
udgør Jernstøberiets Kontorbygning. - Byens Fiskere, som da 
benyttede Feden til Garntørring, foruroligedes ved Udsigterne 
til dens Bebyggelse og foæetog straks en Henvendelse rf:il Kom
munalbestyrelsen, som gav dem Tilsagn om, at der i et Tids
rum af 20 Aar ikke skulde tilstedes Bebyggelse, hvorimod 
Græsning af Kreaturer maatte finde Sted og Arealet endvidere 
bruges til Exereerplads og Markeder. 

Kort efter opstod der - paa Foranledning af den da
\·ærende Sognepræst, Provst Heiberg - Spørgsmaal om Fedens 
Tiendepligt. (Alle de øvrige Markjorder var tiendepligtige.) 
En Retssag, som i den Anledning førtes mellem Kirkeinspek
tionen og Provst Heibergs Eftermand, Provst Bloch, paa aen 
ene Side, Kommunalbestyrelsen m. fl. paa den anden Side, blev 
dog ved Landsoverretsdom af 3. Oktober 1859 afgjort derhen, 
at Feden var tiendefri i Medfør af Bestemmelsen i Forordn. af 
B. Jan. 1810 § 2, hvorefter »Jordstrækninger, som til Dyrkning 
1ndtages fra Havet«, fritages for Tiende. - Af Dommen ses 
det iøvrigt, at Fedens Opdyrkning først var begyndt i 1841, og 
;fi f den stadig var udsat for Oversvømmelse ved Højvande***) , 

~- ) fælles. 
''*) Taarup Stran d. 

***) Dette var endnu Tilfældet i 1914 og i 1921. 
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men tildels beskyttedes derimod ved Landevejene til Odense og 
Nyborg, som nu var anlagte henover den; dog maatte Vandet ved 
den vestre Ende fjernes ved en Vandsnegl og Pumpe, som dre
ves at en Vindmølle. løvrigt havde den nedsatte Tiend?kom
mission fundet, at selv de høiP,religgende Dele af Feden bestod 
af Strandsand med større og mindre Runestene, som tydelig 
riste, at Havet i tidligere Tid havae oversvømmet disse Jordef, 
der kun ved at paaf11 :es Jord og Gødning var gjorte tjenlige ·til 
»en tarvelig Kornafgrøde«, hvilket ogsaa oplystes af 2 Vidner, 
som havde kendt Forholdene i henholdsvis 56 og 66 Aar, og at 
de lavere Dele i høj Grad led af Fugtighed og Surhed. 

:»K o h a v e n« er ifølge Bøgh den samme Jord, som paa 
hans Tid- og endnu i vore Dage- kaldes »Vejlevang«. I 1692 
er ifølge Kæmnerregnskabet købt »Staver .og Torn til Kohavens 
Gyde ved Gedskov <~ .*) I 1717 har Kæmneren følgende Udgifts
poster af Interesse for Emnet: »Dengang Køerne kom ud i 
Marken, betalte jeg for 1 Pot Brændevin 14 Skilling, Tobak for 
4 Skilling« (sagtens til Byhyrden og hans Hjælpere) - og »For
færdiget 2 Vogterhuse« - maaske transportable Hyrdehytter. 
Samme Aar findes nemlig Udgift til en ny Lerkakkelovn i Hyrde
huset, saa man maa antage, at der dengang kun har været et 
fast Hus af denne Art. - Endnu betegnes Kommunens Mark
forvalterbolig, der ligger ved Hjørnet af Hindsholms Landevej 
og Alleen op til Højskolen, som »Hyrdehuset« (udtalt paa Fynsk 
>>Hyrehuset«). Dette Hus er d. 20. Aug. 1828 »tilskødet Byen af 
dens forrige publique Jorders Brugere«, som selv havde ladet 
det opføre. - Et andet Hyrdehus, »Longshru.set«, laa i forrige 
Aarhundrede yderst i Vestergade ved »Lungen«; det tjente til 
Slut som Bolig for Distriktsjordemoderen, men ved Skøde af 12. 
Juli 1856 solgte Kommunalbestyrelsen det paa Grund af Brøst
fælelighed til en Privatmand. -

Det anførtes foran efter »Markbogen«, at Kerteminde Bor
gere i 1682 havde en Del Jordstykker liggende i Over Kærby 
Bys Marker. Disse var de saakaldte »B y s t y k k e r« (se 
Præsteberetn. af 1746 i Aarbogen for 1919 S. 423 og Provst 
Bøghs Beretning). Markbogen for Over Kærby viser, at Ejerne 
i 1682 var 10 af de bedrestillede Borgere samt Kapellanen Pe
der Henriksen Krog. Men endvidere havde Kerteminde Kirke 
Jorder liggende spredt paa flere Steder i Over Kærby Mark, og 
endelig nævnes flere Agre sammesteds som »Tyrejord«.**) -

*) Altsa:a en l\f.arkvej - saadanne betegnes i hvert Fald i denne Egn 
a:f Fyen o:fte som »Gyderc: - ikke en Gyde inde i Købstaden, som Hugo 
Matthiessen mener i Værket >>Gamle Gader« Side 88. 

**) At der saaledes i et anclet Sogn fandtes Kirkejord for Kerteminde 
samt L odder, for hvis Indtægt den :fælles Bytyr holdtes, kunde maaske 
tyde paa, at Kerteminde oprindelig er udflyttet fra Over Kærby eller dog 
betragtet som en >>Torp« derfra. 
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Dette Forhold blev ændret i Kraft af Forordn. af 23. April 1781 
om Jordfællesskabets Ophør. I dennes § 2 hedder det nemlig bl. 
a.: »Dersom det hænder sig, at den ene By har Agre eller andre 
ikke altfor betydelige Jordstykker inde paa den anden Bys 
Mark ...... da skal saadan Jord først udskiftes, og vedkom-
mende Lodsejere for disse Agre eller Jordstykker tage Veder· 
1ag paa et andet bekvemmere og til deres øvrige Jorder græn
sende Sted . .zc - Som Følge heraf udlagde man nu i Stedet for 
alle disse spredte Smaalodder et samlet Areal fra Over Kærby 
Mark op til Kerteminde Bys .øvrige Markjorder. Herved op
stod den retlinede Grænse, som følger Markvejen »Præste
gyden« ( ogsaa kaldet »sorte Gyde«) i Ø.-V., og de østligste 
Ender af Lungsmark og Møllemark tilfaldt Kerteminde. Nord 
for »Præstegyden« samledes al Kirkejorden, og »Tyrejorden« 
udlagdes som to Lodder, der nu betegnes »Tyrebakken« og 
·Tyresylten« (henholdsvis den højtliggende og den lave Lod) , 

medens Resten tildeltes de private Ejere og Brugere. Men det 
gamle bugtede Skel mellem Gedskovs Mark og det ny tilkomne 
Stykke kan endnu i vore Dage ses i Marken fra Højskolen Vest 
paa ned over Banelinien. · 

Efter den Tid har Kerteminde Købstads Jorder kun mod
taget en Udvidelse, nemlig ved U d tørring af den foran oftere 
omtalte Taarup Strand. 

Denne flade Vig har man allerede paa et tidligt Tidspunkt 
haft Planer om at udtørre for derved at indvinde Agerland. 
Provst Bøgh fontæner derom, at den rige Ke:l'lteminde-Tolder, 
Johan Madsen, som levede omkring 1670, forsøgte at inddæmme 
den, men Dæmningen blev gennembrudt, efter Sagnet fordi 
onde Mennesker havde lagt Kvægsølv i Volden, og Tolderen 
satte al sin Rigdom til paa Foretagendet. Taarup Strand fik 
nu atter Lov at brede sig i næsten halvandet Hundrede Aar, 
idet man først i 1812 naaede at faa Udtørringen virkeliggjort 
ved Samarbejde mellem Kerteminde By samt Ejerne af Hoved
gaardene Brolykke, Hverringe og Lundsgaard i Forbindelse 
med nogle Lodsejere i Drigstrup og Over Kærby. Ved en mæg
tig Dæmning langs Odense Fjord blev Vigen aflukket og et 
stort Kanalsystem førtes igennem den. Man indvandt herved 
godt 250 Td. Land, hvoraf omtr. X er Kerteminde Købstads An
del. - En Vindmølle, som er anbragt tæt ved Baadsbæks Ud
løb i Storebælt, pumper det tilstrømmende Vand ud i Bæltet, 
men desuagtet kan store Dele af Arealet endnu staa under Vand 
hver Vinter og Vaar, s·aa at man tror at have ·en mægt.ig Indsø 
for sig. - En af Parthaverne valgt Bestyrelse leder Arealets 
fælles Anliggender. For Tiden er der Planer fremme om med 
Hedeselskabets Hjælp at faa det bragt under bedre og mere 
indbringende Kultur og en i den Anledning nedsat Landvæsens
kommission har afsagt Kendelse derom den 24. Juli 1924. (Se 
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iøvrigt nogle Artikler om Taarup Strand af Lærer Olsen, 
Salby-Taarup Skole, i Fyns Tidende for 6., 7. og 24. Fehrual' 
1923.) 

Paa Markjorderne er nu - dels paa Feden, dels langs 
Bindsholms Landevej Nord for Byen - opstaaet en betydelig 
Villabebyggelse, og Kerteminde Højskole er opført paa den saa
kaldte »Byfogedlod« (den sydligste Del af Gedskovs Mark), 
men iøvrigt er Jorderne saa godt som uden Bebyggelse. I 
ældre Tid har der ud over Hyrdehusene næppe været opført 
~;melet end de 3 Vindmøller, som paa alle ældre Billeder af 
K~rteminde sees tæt Nord for Byen, hvor endnu et lille Areal 
bærer Navnet »Møllepletten«. Her stod tidligere de to Møller 
»Kirkemøllen« og »Høje Mølle«; den tredie, »Svanemøllen~, 
som nu er den eneste tilbageværende, skal have staaet lidt læn
gere V es t paa end nu. - Svanemøllen og omliggende Grund 
hører iøvrigt nu til Over Kærby, jfr. Artiklens Slutning. 

I Markbogen af 1682 hedder det om disse Møller saaledes : 
»For samme By ligger 3 Vejrmøller, hvoraf den ene til

hører Niels Henriksen, boende udi Hersnap paa Hindsholm, og 
betjenes af Peder Jensen i\•Iøller i Kerteminde. 

Den anden tilhører Anna sal. Hans J espersens i Kerte
minde og staar paa hans Ejendoms Grund, bruges af Peder 
J en sen Møller. 

Den tredie tilhører J ør gen Barckhausen, Raadmand i 
Odense, og staar paa hans købte Grund, bruges af Jesper 
Møller i Kerteminde.« -

Den førstnævnte solgte Niels Henriksen ved Skøde af 30. 
Oktbr. 1689 til Borgmester Johan Glysing i Kerteminde. Han 
og hans Hustru Anna Mølken testamenterede Møllen til Kerte
minde Kirke til Vedligeholdelse af deres Gravsted i nordre 
»Udskud« (Sidekapel) i Kirken, saaledes at Møllen aldrig 
maatte sælges fra denne. Møllen brændte i 1834, men genop
førtes som hollandsk Vejrmølle, hvortil Kirken maatte laane 
2400 Rigsdaler, da Forsikringssummen ikke forslog (se Schacks 
Fundatssamling V. 184). - Testamentets Bestemmelser har Ef
tertiden taget sig let! Gravstedet er nedlagt, vistnok da Kirken 
i forrige Aarhundrede fik indlagt Varmeapparat, og det saa 
fuldstændig, at end ikke en Tavle eller Indskrift viser, hvor 
dette af Byen og Kirken saa højt fortjente Ægtepar hviler.*) 
Møllen blev i 1887 solgt til en Privatmand, dog vedblev der at 
paahvile den en aarlig Afgift til Kirken af 8 Kr. 42 Øre. - I 
1921 var Møllen imidlertid saa brøstfældig, at den maatte ned-

*) Ved deres Testamente stiftede de Legater til Kirken, Skolen og 
de Fattige, ligesom de bestemte, at betydelige Summer skulde anvendes til 
Opførelse af Hvælvinger i Kirken, til Anskaffelse ~f et Orgel og til R aY
nens Forbedring - se ovenanførte Fund atssamling. 
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rives; kun Ruiner af Undermurene staar endnu tilbage, og den 
aarlige Afgift er afløst ved Indbetaling af dens 25-dobbelte Be
løb til Kirken. Saaledes er det sidste synlige Minde om den 
Glysingske Gavmildhed forsvundet. 

Den anden Mølle solgte Herman Niels ?n Broch som Værge 
for Hans Je-spersens Søn, Nie,ls Hansen, d. 17. Jan. 1691 til Erik 
Jørgensen Møller, og ha:1 solgte den atter d. 18. Oktbr. 1695 til 
Borgmester Johan Glysing. Ved denne Lejli;;hed kaldes Møllen 
i Skødet »Lille V m tepasses Mølle«. 

Om den tredie har Forf. fundet et Skøde fra Thomas Bal
thasar Freithof, »Raad- og Handelsmand i Odense«, hvorved 
han d. 30. Marts 1691 sælger til Johan Glysing »den Vejrmølle, 
som kaldes den høje Mølle, tilforn ejede Jørgen Barckhusen i 
Odense«. Senere solgte Glysings Enke den til Jørgen Nielsen, 
hvem hun og hendes Mand iøvrigt i Testamentet indsætter til 
at arve en Gaard i Kerteminde og eftergiver hans .Gæld til dem. 
- I 1718 solgte Jørgen Nielsens Arvinger den til Claus Thomas
sen Borget (Borchardt), der da var Forpagter paa Østergaard i 
Munkebo Sogn. 

Hos Bøgh nævnes de tre Møller henholdsvis som »Kirkens 
Mølle«, »Markmøllen« - for.di den, som B. siger, »ligger inden
for Ledelet paa Kærby Mark, dog paa en Grund, som hører 
Kerteminde til« - og »Høje Mølle«. Han oplyser, at Kirkens 
Mølle svarer en aarlig Afgift til Kirken af 13 Rigsdl. 2 Mark, og 
at Markmøllen har tilhørt Tolder Merehel i Kerteminde, derefter 
Commerceraad Engelsted og endelig dennes Svigerdatter Can
celliraadinde Engelsted paa Rørbæk. Fra 1820 tilhørte den 
Ejeren af Brolykke, Krigsraad Utke, og derpaa Møller Heil
mann. Nu kaldes den, som før anført, SvanemøUen«. 

»Høje Mølle« synes derimod længe at have været ,Møllerens 
Ejendom. Paa Bøghs Tid hedder Mølleren Niels Hansen Rasch; 
i 1783 tilhører den Lorents Larsen, senere Peder Nielsen, flere 
Medlemmer af Familien Lange efter hverandre og endelig Pe
der Nielsen (den yngre). Denne mageskiftede med Kommunen, 
saa at han fik et Jordstykke paa Feden (ved Skovvejen), hvor 
han opførte den endnu staaende Vindmølle, der paa Favaden 
bærer hans Bogstaver P N S og Aarstallet 1851, medens Høje 
Mølle, der var en gammeldags Stubmølle, blev nedreven i 1851 
(Kommunalbestyrelsens Forhandlingsprotokol 13. Aug. s. A.) 

I Baronløkken opførtes omkring 1830 den endnu der staa
ende »Baronmølle«. Allerede d. 8. Aug. 1820 havde Købmand 
Christen Jensen i Kerteminde faaet kgl. Bevilling til at op
føre en Mølle til Grynmaling for Byens Borgere og til deri a t 
indrette et Sigteværk, og d. 17. Oktbr. s. A. fik han yderligere 
Bevilling til i Møllen at indrette et Grubbeværk »til Grubbe-, 
Perle- og andre saadanne Gryns Maling«. Denne Rettighed 
overdrog han ved Skøde af 6. Juni 1821 til sin Søn, Forvalter 
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Jens Peter Jensen paa Rødkilde, da han »paa Grund af sin 
Nærings Aftagelse ikke var i Stand til at udrede Omkostningerne 
ved Møllens Opførelse~ . Men heller ikke Sønnen fik Held til 
at udnytte Bevillingen. Endnu i 1828 er han ikke naaet videre, 
end at han gennem Kancelliet faar Tilladelse til at vente endnu 
Aaret ud med at opføre Møllen; men længere Udsættelse 
maatte han da ikke vente sig. Hans økonomiske Omstændig
heder har formodentlig ejheller været straalende, i hvert Fald 
overdrog han ved Skøde af 18. Maj 1828 (thingl. 26. April 1830) 
sine Rettigheder efter Bevillingerne til Baron Juel~Brockdorff, 
der ved samme Tid fik Skøde paa den Enghave, som siden da 
har baaret Navnet »Baronløkken~ , og Møllen maa vel være op~ 
ført ved denne Tid. 

Endnu maa det nævnes, at en lille firkantet Enklave af 
Jorderne til Over Kærby By i Drigstrup Sogn ligger inde i 
Kerteminde Jorder tæt Nord for den egentlige By. -Sammen
hængen hermed siges at være, at Arealet paa Udskiftningens 
Tid hørte under » Møllegaarden~ paa Over Kærby Mark, der da 
var en Fæstegaard under Brolykke. 

Kerteminde Kommune ejer endnu selv Markjorderne, bort~ 
set fra Kirkens Jorder og hvad der er solgt til Bebyggelse. De 
bortforpagtes til Avlsbrugere i Byen m. fl., og den aarlige For
pagtningsafgift udgør f. T. omkring 16 000 Kr. Det vil saaledes 
sees, at Kommunen har et betydeligt Aktiv i sine Jorder, og man 
maa haabe, at den fremdeles vil bevare dem, navnlig da de sid~ 
ste Tider noksom har bevist, at Jorden i Modsætning til Pen
gene er en blivende Værdi. 

Om Jordernes Benyttelse i ældre Tid kan henvises til Aar
bogen for 1919 Side 413-14 og 422-423. -Af Kæmnerregn
skaberne fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede ses det, at 
de Borgere, som om Sommeren havde Kreaturer paa Græs paa 
Jorderne, betalte Græsleje, som Regel 2 Mark pr. Stk., og at 
der i »Kohaven~ aarlig græssede henved 100 Køer. Paa Feden 
og Lungen græssede Faarene; for dem betaltes der kun 4 Skil
ling pr. Stk. 
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