
En Gave til Landsarkivet for Fyen. 
Ved Han s Knudsen. 

Enhver, der har forsøgt at forfØlge Købstadejendomme til
bage i Tiden, vil vide, hvor vanskeligt det ofte er , fordi man blot 
har Navneregistre over Købere og Sælgere, men ingen Matriku
lering eller anden fast Betegnelse for Ejendommene. Som Regel 
anføres blot i SkØde- og Pan_tebogen, at den solgte Ejendom lig
ger i den og den Gade f. Eks . paa nordre Side og støder mod Vest 
til Søren Knapmagers G a ard og mod Øst til J ens F elbereclers 
Gaa rd . I Fyens Stift bragte fØrst Stiftamtmand Buchwalcl Orden 
i disse Forhold ved i all e KØbstæder at beordre Realregistre ind
rettede fra 1790, hvor Ejendommene var anført efter deres 
Numre i Brandtaksationen. 

Kerteminde KØbstads flittige og l<yndige Historieskriver fhv. 
Politim ester W oll har imidlertid i 1932 skænket Landsa rkivet et 
Arbejde, der for denne Bys Vedkommende fjerner alle Vanske
ligheder. ~l ed Udgangspunkt i Grundtaksten af 1682 har h an paa 
Grunell ag af SkØde- og Pantebøger, Skifteprotokoller, Brand
taksationer og andet forefaldend e :\Iateria le forfa ttet Ejerlister 
for Kertemindes ca. 200 Ejendomme op til 1791, da Realregistret 
tager fat, og han fortsætter stadig Arbejdet, idet han søger a t ud
fylde alle de Spring i Ej erli sterne, der endnu maatte forekomm e. 
Hver Ejendom har sit Blad, og alt er fØrt paa det sirligste og 
m ed n øjagtige Kildehenvisninger for a ll e Angivelser. 

Paa den mest uegennyttige i\Iaacle har Politimester \Voll her 
stillet Resultatet af adskillige Aars Hittig Fritidssyssel til Raa
clighed for enhver, der har Ærinde i Kertemineles Fortid. Han 
fortjener derfor, .at dette Værks Eksistens bliver bekendt i videre 
Kredse, og godt vilde det være, om det i andre fyenske Købstæ der 
Ya l' Loka lhistorikerc, der vilde gØre som han. 
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