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Katastrofen i 1710
Tirsdag den 4. oktober 1710 døde 22 søfolk fra Kerteminde. De kæmpede for Danmark 
i Den Store Nordiske krig. Det var en krig, hvor Danmark og Rusland kæmpede mod 
Sverige. Søfolkene fra Kerteminde havde ikke haft noget valg. Alle købsteders søvante 
mænd skulle kæmpe. Som søfartsby var der mange søvante mænd i Kerteminde. Det 
skib de kæmpede på hed Dannebrog.  

Den 2. oktober 1710 lagde Dannebrog 
og resten af den danske flåde til ved 
Køge Bugt, fordi mange af de danske 
skibe var blevet ødelagt efter en storm.  

Den norske 
matros Niels 
Trosnser var 
med den dan-
ske flåde. Han 
skrev dag-
bog. Fra ham 
ved vi meget 
om, hvad der 
skete den-
gang.

To dage senere, den 4. oktober, så 
sømændene nogle skibe nærme sig i det 
fjerne. Først troede de, at det var skibe 
fra den danske flåde. Men det viste sig 
at være svenske skibe. Svenske skibe 
der var klar til kamp. Det var den dan-
ske flåde ikke efter stormens ødelæg-
gelser. 

Et skib var klar til kamp, når alt overflødigt var stuvet til side. 
Det kan godt rode på sådan et skib, så en ordre til kamp blev 
normal givet i godt tid. At den danske flåde ikke var klar til 
kamp bevidner matros Trosner. Han skriver i sin dagbog, 
at der blev kastet skabe, kommoder, senge, klæder, svin, får, 
høns, gæs og ænder overbord for hurtigt at 
få ryddet skibene, så den danske flåde kunne 
kæmpe mod den svenske. 

Matros Trosner tegnede slaget i sin dagbog. 
Her ser vi danskerne til venstre og sven-
skerne til højre. Der var kamp til stregen!
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De svenske skibe lagde sig på en linje rundt om den 
danske flåde. Den danske flåde var dermed fanget. De 
havde bugten på den ene side og svenskerne på den 
anden. Ivar Huitfeldt, der var leder på Dannebrog, tog 
en hurtig beslutning – Dannebrog skulle angribe. Skibet 
nærmede sig derfor den svenske flåde. To andre danske 
skibe fulgte efter.  Kanonerne blev ladt og affyret fra 
begge lejre. Men noget gik galt på Dannebrog. Gløder 
fra en kanon blæste tilbage på skibet og der gik ild idet. 

Her kan vi se, 
at Dannebrog 
brænder.

Her springer Dan-
nebrog i luften.

Søfolkene forsøgte at slukke branden. Men forgæves. 
Hvis Dannebrog var blevet sejlet ind til kysten, kunne 
alle være blevet reddet. Men Huitfeldt ville ikke sejle 
skibet derind, for så risikerede de at antænde resten 
af den danske flåde. Dannebrog fungerede istedet 
som et skjold mod svenskerne. Ilden bredte sig. Sø-
folkene kunne nu kun være i forenden af skibet. Lige 
over krudtkammeret! Der lød to store 
brag, da Dannebrog sprang i luften. Ni mænd overlevede Dan-

nebrogs forlis. Selv det har 
Trosner fået med 
i sine tegninger. 

Alle 22 søfolk fra Kerteminde døde. 
Efterfølgende vendte den svenske 
flåde om. Måske reddede Dannebrog 
resten af den danske flåde. Men det 
var en katastrofe for Kerteminde. 

I dette hæfte finder I historien om, 
hvordan Kerteminde blev en købstad, 
og hvorfor det havde betydning for 
byen. Katastrofen i 1710 er et eksempel 

på en af ulemperne ved at Kerteminde blev købstad. Der var heldigvis også mange fordele.  
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Velkommen til historien 
Den 7. december 1413 blev et dokument underskrevet på Nyborg Slot. 
Et dokument, der fik stor betydning for Kerteminde. Kerteminde blev 
nemlig købstad.

Et nyere fotografi af Nyborg Slot og 
det privilegiebrev, der gav Kerteminde 
købstadsrettigheder.

Det er 600 år siden. Men hvad er en købstad. Og hvorfor fejrer vi, at 
Kerteminde blev en købstad. Lad os gå på jagt efter svarene i historien. 

Hvorfor tror du vi fejrer, at Ker-
teminde blev Købstad?

Dengang havde den danske konge, Erik af Pommern, stor magt. Han kunne bestemme, 
hvor der måtte købes og sælges varer i Danmark. Det måtte man kun i en købstad. Så 
kunne han kontrollere, hvem der tjente penge på handel. Det var ham, der underskrev 
privilegiebrevet i 1413 på Nyborg Slot. Dengang havde kongen ikke en fast bopæl. Han 
havde derimod en række slotte rundt omkring i Danmark. Så kunne kan rejse rundt og 
holde øje med sit rige. 
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Velkommen til historien År 1413 hører under den periode, vi kalder Middelalderen. Dengang boede der 
ikke så mange mennesker i Danmark. De fleste boede på landet.  De levede af at 
dyrke jorden. Byerne var meget små.  De fleste havde under 1000 indbyggere. Det 
gjaldt også for Kerteminde. 

Spørgsmål

Hvor mange år siden er det, at Kerteminde 
blev en Købstad?

Hvor boede de fleste mennesker i middel-
alderen?

Hvilke rettigheder fik Kerteminde, da byen 
blev en købstad?

Hvis en by var købstad, fik den særlige handelsrettigheder, men samtidig skulle 
byen betale skatter og afgifter til kongen. Da Kerteminde blev købstad, fik byen ret 
til at handle med varer fra nær og fjern. Kerteminde blev hermed en rigere by. 

På maleriet ses Erik af Pommern 
som ung mand sammen med sin 
mor, Dronning Margrethe den 1. 
Hun samlede i 1397 Danmark, 
Norge og Sverige til ét kongerige. 
Der er tre kongekroner på maleri-
et. De symboliserer de tre rigers 
samhørighed. I vinduet kan vi se 
flåden. Den er parat til at forsvare 
de tre riger. Dronning Margrethe 
har den dansk-norske røde kappe 
på, mens Erik har den svenske 
blå kappe på. De ser ud til at være 
meget tilfredse med situationen. 
Erik blev konge i 1412. Året før 
han gjorde Kerteminde til køb-
stad.

En tegning 
af  Erik som 
Konge. Man 
kan næsten se 
på ham, at han 
har meget magt.

Lad os gå lidt længere tilbage i tiden.  
Så kan vi undersøge, hvorfor Kerte-
minde blev købstad.
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Kerteminde bliver en by
Kerteminde var et sted, der boede mennesker allerede inden 1413. Men engang, for mange år 
siden, boede der ikke mennesker her. Prøv at forestille Jer det. Ingen mennesker. Kun natur. 
Sådan var det før middelalderen. Tiden før middelalderen kalder vi vikingetiden. 

Mange vikinger levede af at plyndre. Det betød, at der fx kom norske vikinger på plyndrings-
togt i Danmark. Vikingerne kom i deres store skibe og lagde til ved kysten. Det kunne derfor 
være farligt at bo helt ud til vandet i vikingetiden. Det var mere sikkert at bo inde i landet, så 
man kunne være på sikker afstand, når vikingerne kom. 

Ladby er et eksempel på et sted, der har boet men-
nesker i vikingetiden. Byen ligger nemlig i ly for ha-
vet. Men det var stadig muligt at sejle ind til ”byen 
ved ladepladsen”. Venligsindede kunne fx aflæsse 
deres varer her.  Varene kunne herfra fragtes videre 
til andre områder på Fyn. 

En kopi af Ladbyskibet. Ladbyskibet  er et vikingeskib, 
der er fundet rester af ude ved Ladby. 

Maleri af, hvordan vi tror, der har 
set ud i Ladby i vikingetiden. Det 
ser ud til, at vikingerne slapper af. 
Måske er de kommet til Ladby med 
varer, som  de skal handle med.  



Vikingetiden slutter i år ca. 1050. Efter Vikingetiden begyndte det at blive mere sikkert 
at bo ved kysten. Ved kysten kan der fanges fisk. Masser af fisk. 

De første mennesker der boede i Kerteminde, boede her kun 
noget af tiden. Nemlig på de tidspunkter af året, hvor der var 
mange fisk. Det var der som regel om efteråret. Fiskene blev 
dels fanget til eget forbrug og dels solgt på lokale markeder, 
som opstod i forbindelse med fiskeriet. 

I Kerteminde er der fundet skår fra kander 
og kar, der stammer helt tilbage til 
12-1300-tallet. Mange år før Kerteminde 
blev en rigtig by. De viser os, at der har 

været mennesker i området allerede 
dengang. En af grundene til det var de 
mange fisk. Tegningen nedenunder viser 
på en sjov måde, at sildene lå som sild i 
en tønde ude i vandet. 

Kerteminde havde også en 
god naturhavn. Det er en 
havn, som naturen selv har 
lavet. Her kunne store skibe 
lægge til. De kom med varer 
fra nær og fjern. Langebro 
gjorde det umuligt at sejle 
store skibe ind til fx Munkebo 
og det var meget svært at sejle 
ind til Odense. Derfor var der 
mange skibe, der læssede 
deres varer af i Kerteminde. 
Herfra blev de fragtet videre til Odense og andre dele af Fyn.           
Der var efterhånden mange mennesker i Kerteminde. Nogle begyndte at bo 
her fast. Og så blev Kerteminde til en by. Det skete omkring år 1300. Her fik 
byen en kirke og Langegade blev dannet. 

På nogle få hundrede år går 
området fra at være ube-
boet, til at der ligger en by. 
Prøv at forestil Jer den ud-
vikling. Hvordan mon det 
har været at bosætte sig i 
et område, hvor der ikke på 
forhånd har boet nogen?

Spørgsmål:
Hvorfor var det farligt at bo ved kysten i vikingetiden?

Hvad er en naturhavn?

Hvornår blev Kerteminde til en by?
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Kerteminde i 1413
Så er vi nået frem til 1413. Kerte-
minde havde sin naturhavn og der 
var også gode muligheder for fiskeri. 
Det var derfor et godt sted til handel. 
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Dette er en tegning af, hvordan vi tror Kerteminde har set omkring 1413. Marked foran kirken, 
kirkegård ved kirken, små træhytter, fisk der bliver tørret i det fri og en bonde der kommer 
ind med varer fra landet.
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Kong Erik af Pommern kunne 
se mulighederne i Kerte-
minde. Han gav derfor byen 
købstadsrettigheder. Det 
skete ved, at han under-
skrev et privilegiebrev 
på Nyborg Slot. Køb-
stadsrettighederne 
har haft stor be-
tydning for byen 
efterfølgende. +

Nyborg Slot + Erik af Pommern = 
Kerteminde blev købstad.

Handlen i byen steg, da Kerteminde 
blev Købstad. Dem der boede udenfor 
Kerteminde måtte tage ind til byen for 
at købe og sælge varer. Det var derfor 
også vigtigt for områderne uden for 
byen, at Kerteminde blev købstad. De 
områder kalder vi et opland. De var også 
en stor del af byen. Både bønderne og 
byen kunne nemlig tjene penge på, at de 
solgte deres varer i byen.

Dengang var Kerteminde meget mindre 
end den er i dag. Der boede under 500 
mennesker i byen. Langegade, Vester-
gade og måske Strandgade var de eneste 
gader i Kerteminde. Kirken var her. Alt 
andet, vi kender i dag, eksisterede ikke 
dengang.

Tegning af, hvor stor vi tror, Kerteminde 
har været i år 1413 og senere i år1600. 
Der findes ikke nogle kort fra dengang, så 
vi ved det ikke med sikkerhed. 

=
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Den lille by så også 
meget anderledes 
ud. Der var meget 
beskidt. Der gik dyr, 
fx køer og grise, 
rundt udenfor. Om 
aftenen og om natten 
har der været helt 
mørkt, da der ikke 
var nogen gadebelys-
ning. Kerteminderne 
blev nødt til at tage 
en lampe med, når 
de gik ud. Der var 
hverken el eller rin-
dende vand. Det er 
svært at forestille sig. 

Kirken har været en stor byg-
ning i byen. Men kirken var 
mindre i 1413, end den er i 
dag. I årene efter 1413 blev 
den bygget større. Der kunne 
være mange flere mennesker til 
gudstjeneste, end der boede i 
byen. Måske troede kertemind-
erne, at byen ville vokse meget, 
fordi den var blevet en købstad. 
Måske ville de vise, at Kerte-
minde var blevet en by med 
betydning. 

Maleriet forestiller en markedsdag i Hamborg i 1497. Sådan kan der også 
have set ud i Kerteminde. Dyr, der går frit, og mennesker, der handler og snak-
ker. Vi synes at køerne ser lidt små ud, men de vi også mindre dengang. 

Dengang arbejdede de fleste af byens mænd som køb-
mænd, håndværkere eller fiskere. Kvinderne arbejdede 
derhjemme. Det tog sig af børnene og huset.  

Spørgsmål:

Hvem bestemte at Kerteminde skulle være en købstad?

Hvad arbejdede mange mænd som i 1413?

Hvorfor blev kirken bygget større efter 1413? 

Kirkens 
udvikling i 
1400-tallet.
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Den vigtigste grund til at der kom mange skibe til 
Kerteminde var, at Kerteminde blev havn for Odense. 

Det var nemlig meget svært at sejle ind til Odense. Alle 
skibenes varer blev derfor sat af i Kerteminde. Herfra blev 

de fragtet til Odense eller andre steder på Fyn. Det 
betød, at der var mange, der levede af at arbejde på 
havnen i Kerteminde. Mange købmænd blev rige.

Der 
handles..

Kerteminde måtte som købstad handle 
med varer. Byen havde en god havn. Der 
kom derfor mange varer til byen med 
store skibe. Samtidig havde Kerteminde sit 
opland. Bønderne kom ligeldes med varer, 
som kunne sælges i byen.

Varerne blev fragtet til og fra 
Kerteminde i vogne trukket af fx 
heste eller æsler.

En anden rettighed Kerteminde fik, 
var, at byen måtte holde marked. 
På markedsdagen kom oplandets 
bønder til byen for at sælge deres 
varer. Der har været et liv af men-
nesker og dyr. Torsdag var den 
ugentlig markedsdag. Varerne 

blev fragtet 
i tønder, 
typisk på 
tohjulede 
vogne. Det 
var alle mulige slags varer, 
der blev solgt: korn, mel, 
gryn, ærter, frugt, smør, sæbe, 
salt, fisk, kød, øl, vin, tjære, 
trækul osv. Handler blev 
afsluttet med et håndslag og 
evt. et glas øl. På markedet fik 
man også nyheder fra nær og 
fjern. Og måske der var tid til 
at tage på værtshus i Kerte-

At Kerteminde 
var et handels-
centrum ses af 
dette holland-
ske kort. Her 
er Kerteminde 
og Nyborg 
med, men ikke 
Odense. Det 
viser, at hol-
lændere kom 
sejlende til Ker-
teminde for at 
handle. Formen 
på Fyn har hol-
lænderne dog  
ikke helt fået 
fat på.

Maleri af et værtshus
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Hvad tror du han har brugt kik-
kerten og “råberen” til? 

Her ses et omrids af en rig skipper og 
købmand sammen med sin kone og tre 
børn. Han holder en kikkert og en tragt 
til at råbe i. I baggrunden ses skibe. 
Disse ting er tegn på hans rigdom. 

Lykken som Odenses havn varede i ca. 300 
år frem til år ca. 1700. Skibene begyndte 
nu at lægge til ved Odense fjord i stedet. 
Derfra blev varerne transporteret ind til 
Odense. Kertemindes havn var nu kun 

havn for Kerteminde og Kertemindes opland. Det betød, at der kom færre varer til byen og 
dermed, at der ikke var så mange, der kunne leve af handel.

Ca. 40 år inden, i 1659, skete der en anden 
katastrofe i Kerteminde. Byen blev 
ødelagt af svenske tropper, der besatte 
Kerteminde. Sverige og Danmark var 
nemlig i krig. Svenskerne havde angre-

bet Danmark fra Sønderjylland og 
fortsat til Fyn og Kerteminde. Byen 

blev ødelagt.

Støvlerne og kården hænger 
i Kerteminde kirke. De til-
hørte en dansk soldat, der 
blev slået ihjel af sven-
skerne foran kirken i 1659.

Her ser vi Kertminde blive angrbet af 
svenskerne i 1659. Det ser meget vold-
somt og ødelæggende ud!

Den mistede handel og den 
svenske besættelse kunne 
mærkes i mange år i Ker-
teminde. Det var en hård 
periode. 

Spørgsmål

Hvilken stor fynsk by var 
Kerteminde havn for?

Hvornår begyndte det at 
gå tilbage for handlen i 
Kertemindes havn?

Hvem besatte Kerteminde 
i 1659?
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Og der fiskes!
Fiskeri har altid spillet en stor rolle i Kerteminde. 
Der er blevet fanget mange forskellige slags fisk - 
torsk, flyndre, hornfisk, hvillinger, makreller, ørred 
og sild – mange sild. Sild var den fisk, der blev 
fanget flest af. 

Fiskeriet var ikke lutter lagkage. Det var ikke noget 
fiskerne blev rige af. Oprindeligt blev der fanget fisk til 
eget forbrug eller til lokalt salg. Der var opgangtider og nedgangstider. Nogle gange 
var der mange fisk, andre gange få. Men der blev hele tiden fisket i Kerteminde.

Dette lille hvide hus ser ikke ud til at 
have noget med fiskeri at gøre. Men 
det var i sådanne små huse fiskerne 
boede. Mange af fiskerne boede i 
Vestergade og Fiskergade.

I 1800-tallet steg antallet af fiskere. Men fiskerne havde ofte svært ved at sælge alle de fisk, de 
fangede. De havde ikke mulighed for at drage ud i landet for at sælge dem.  Hen mod slutningen 
af 1800-tallet er der derfor nogle, der begynder at arbejde som fiskehandlere. Så kunne fiskerne 
sælge fiskene til dem og de solgte dem så videre i andre områder. I 1900 kom der en jernbane 
til Kerteminde. Det betød, at der kunne fragtes endnu flere fisk til andre områder.

Før fiskehandlere og 
jernbane gik fiskekoner 
gik rundt med en vogn 
eller en kurv på ryggen. 
De solgte fisk til de om-
råder, som de kunne 
vandre til. 
På fotografiet ser vi 
fiskekoner fra Munkebo. 
De har store hunde til at 
hjælpe sig.

Fotografi af fiskere i Kerteminde.
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I begyndelsen af 1900-tallet fik fiskernes både motor. Det betød, 
at fiskerne kunne sejle længere væk til områder, hvor der var 
flere fisk og dertil, at de kunne begynde at fiske hele året. Det 
var gode tider for fiskeriet. 

I anden halvdel af 1900-tallet begyndte det dog at gå ned af 
bakke for fiskerne. Bådene blev større, så der i hver båd kunne 
være flere fisk. Det betød, at der ikke var brug for så mange 
fiskere. 

 

 

Omkring 1980 var 
vandet meget foru-
renet, og der kom 
strenge regler for, 
hvor mange fisk der 
måtte fanges. Siden 
er det dog vendt igen 
– der er flere fisk og 
fiskerne er optimis-
tiske. 

Spørgsmål

Hvilken slags fisk blev der fanget flest af i Kerteminde?

Hvorfor begyndte fiskerne, at kunne sælge flere fisk?

Hvornår fik fiskerne motor i deres både?

Fiskehandlerne 
kunne tjene 
mange penge på 
at sælge fisk til 
nær og fjern. På 
fotografiet ser vi 
fiskehandlerne  
Fritz og Johannes 
Abbenæs. De er 
far og søn.

Man kunne altid genkende fiskerne i Ker-
teminde, fordi de gik i noget særligt tøj. På 
fotografiet ses en “fiskertype”.
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Så mange 
boede der i 
Kerteminde

Siden 1413 er Kerteminde vokset meget. Det gælder både byens størrelse og antallet af ind-
byggere. Men det er hovedsagligt sket indenfor de sidste 100 år.

Antallet af indbyggere steg dog allerede noget, efter Kerteminde blev købstad. Vi må huske 
på, at havnen gav meget arbejde, hvilket tiltrak mange mennesker. Kerteminde gik fra at 
have under 500 indbyggere i 1413 til at have omkring 1000 indbyggere i slutningen af 
1500-tallet. Vi kender ikke det præcise antal af indbyggere. Dengang blev det ikke skrevet 
ned. Datidens indbyggertal er dog ikke kun et gæt. Mennesker efterlader sig spor, fx ved af-
fald og genstande.

Tænk over hvilke spor vi kan finde 
fra mennesker, der levede for 500 år 
siden. Meget er blevet opløst. Men 
ikke alt. Et eksempel er kandeskår.

Efterhånden begyndte man at tælle alle. I 1672 boede der 642 
mennesker i Kerteminde. Tallet var altså faldet. Men vi er også 
inde i en periode, hvor det ikke går så godt for Kerteminde. Byen 
har været besat af svenskerne og havnen begynder at miste sin 
betydning. 

I 1746 er tallet faldet endnu mere. Nu bor der 550 mennesker 
i Kerteminde. Der var simpelthen mange, der flyttede fra byen. 
Måske ville de prøve lykken i Odense eller en anden by.   

Forestil dig at denne 
gruppe mennesker viser 
de 550 indbyggere, der 
var i Kerteminde i 1746.
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Efter 1746 begynder 
antallet at stige. I 1850 
er tallet steget til 1833 
personer, i 1950 boede 
her 3860 og i år 2000 
nåede Kerteminde op 
på 5500 indbyggere. 
Det er noget af en 
udvikling.  På 250 år 
bor der ca. 5000 flere 
mennesker i byen! Det 
må betyde, at byen 
også er vokset i stør-
relsen – der har været 
behov for mange flere 
huse. 

Spørgsmål:

Hvor mange boede 
der ca. i Kerteminde 
sidst i 1500-tallet?

Hvordan ved vi, hvor 
mange mennesker, 
der boede i Kerte-
minde, før man be-
gyndte at skrive det 
ned?

Hvor meget stiger 
antallet af indbyg-
gere fra år 1746 til år 
2000?

Gruppen her 
viser de 5500, 
der boede i Kerte-
minde i år 2000. 
De fylder meget 
sammenlignet 
med de 550!



Kertemindes størrelse
Byens størrelse kan ses på bykort. Hvis vi husker på antallet af indbyggere, så er det 
først efter 1746, at tallet for alvor stiger. Flere indbyggere betyder, at der er behov for 
flere huse. Byen vokser derfor også i størrelsen efter 1746. 

Prøv at kigge på kortene og sammenlign dem. 

Det her kort er egentlig ikke et rigtig 
kort. Det er sådan vi tror Kerteminde så 
ud omkring år 1413 og senere i  år 1600.

Kortet nedenunder er fra 1659. Det er tegnet 
af  Kaptajn Peter Petersen. Han blev født i Ker-
teminde, men flyttede fra byen. Han tegnede 
kortet ud fra sin hukommelse. 

Kortet her er fra 1859. 200 år efter 
Kaptajn Petersen tegnede sit kort. 
Den røde streg viser grænserne 
for Petersens Kerteminde. Byen er 
altså vokset lidt. 

Kan du se lighederne mellem de tre 
kort på denne side?
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Nu er vi i 1956. Ca. 
100 år efter kortet fra 
1859. Igen viser den 
røde streg Petersens 
kort. Nu begynder 
kortene er blive 
mere detaljerede. 
Og byen begynder 
at vokse meget. Fx 
er der blevet bygget 
mere ovre på Feden. 

Kan du se andre 
foreskelle?

Det er næsten ikke til 
at forstå, at det første 
kort og det sidste 
kort viser den samme 
by. Kernen er den 
samme: Kirken, tor-
vet, Langebro (i for-
skellige udgaver) og 
noget af Langegade. 
Alt andet har ændret 
sig. 

Dette kort viser Ker-
teminde i 2012. Siden 
1956 er byen vokset 
meget. Specielt er den 
vokset mod nord og 
vest.
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Kerte-

Ker-
te-

Før år ca. 1900 var det næsten altid sådan, at hvis man var født fattig 
så døde man også fattig. Og hvis man var født rig, så døde man som en 
rig person. Hvis en fra underklassen arbejdede hårdt, var der mulighed 
for, at han kunne komme op i middelklassen. Der var dog også mu-
lighed for, at en fra middelklassen var uheldig og kom ned i underklas-
sen.

Hvordan 
tror du 

På Langegade 8 ligger en af byens største gården. 
Den er på billedet ovenover. Der er langt ned til 
det lille fiskerhus. 

Kerte-
mindes 
mennesker

Kerteminde er kun en 
by, fordi der bor men-
nesker her. De men-
nesker, der har boet i 
byen, har alle sat deres 
præg på byen. Nu skal 
vi kigge på de forskel-
lige grupper, der har 
boet i byen. Underk-
lassen, middelklassen 
og overklassen. 

Før år ca. 1900 var det næsten altid sådan, at 
hvis man var født fattig, så døde man også fattig. 
Og hvis man var født rig, så døde man også rig. 
Hvis en fattig arbejdede hårdt, var der mulighed 
for, at han kunne arbejde sig op i middelklassen. 
En fra middelklassen kunne dog også være uhel-
dig og komme ned i underklassen. 

Hvilken grund kan der være 
til, at nogle gik fra at have 
penge til at blive fattige?

Her ser vi nogle, der samler aks. Det 
er de rester, som landmændene ikke 
får med, når de høster. Fattige gik 
rundt og samlede aksene for at få 
gratis korn. 

Fin dame 
i kjole fra 
1700-tallet.

Fotgrafierne her er fra omkring år 1900. Begge fotos 
viser mennesker, der ikke har så  mange penge. 

Maleriet viser, 
hvordan rige folk 
typisk gik klædt i 
midten af 1600-tal-
let. Langt skæg var 
moderne. 
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Lad os se på de rige og de fattige i år 1649. De fattigste var ofte daglejere. Det betyder, at 
de ikke havde fast arbejde, men måtte gå fra hus til hus og spørge om arbejde hver dag. En 
daglejer tjente 16 skilling om dagen. For 10 skilling kunne han købe 2 rugbrød og 2 liter øl. 
Det var ikke meget mad til en familie. De sidste 6 skilling skulle bruges på andre udgifter 

som fx husleje. Der var slet ikke penge til opsparing. Den rigeste købmand i byen, 
Henrik Sørensen Krog, havde derimod en opsparing på 828.416 skilling! For det 

kunne han købe mange rugbrød og mange liter øl. 

Har du en opsparing? Hvor har du pengene fra? Prøv 
at forestille dig at du skulle leve af rugbrød og øl! 

Mange af de fattigste blev 
nødt til at tigge. Ofte var 
det børnene, der blev 
sendt ud. Sådan var det 
også i 1800-tallet. På det 
tidspunkt var det ulovligt 
at tigge. Politiet så ofte 
gennem fingre med det, 
fordi de godt vidste, at der 
var mange fattige. De aller-
fattigste i Kerteminde havde 
ikke råd til et sted at bo. De 
boede derfor på en fattig-
gård.

Spørgsmål:

Hvilke befolkningsgrupper var der i Kerteminde?

    Hvor meget rugbrød og øl kunne en daglejer købe for en  
    dagløn?

       Hvem blev ofte sendt ud for at tigge?

Maleriet af det hvide 
hus nederst på siden 
forestiller Kertemindes 
fattiggård. Det ser 
hyggeligt ud, men det 
var det langt fra. 
Den mærkelige tekst 
ved siden af stammer 
fra Kerteminde Avis 
den 19/2 1881. Den 
handler om de fattige i 
Kerteminde. Forsøg at 
læse teksen ved hjælp 
af det gotiske alfabetet 
bag på hæftet.
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Kerteminde 
Kerteminde er blevet påvirket og ændret 
af sin omverden. Et eksempel på det er, da 
Kerteminde blev købstad. Det var en udefra-
kommende – kongen - der bestemte, hvilke 
rettigheder Kerteminde skulle have. Et andet 
eksempel er, da Kerteminde ikke længere var 

havn for Odense. Det havde store 
konsekvenser for 
byens økonomi. 
Men der er også 
langt mindre be-
givenheder, der 
gennem tiden 
har sat sine spor 
på byen. 

Det gælder fx når der er flyttet mennesker til byen fra andre områder. Vi kan 
fx se det i tingbøgerne fra 1550´erne. I Kerteminde er der på det tidspunkt 
en der hedder Anders Aalborg, en der hedder Per Munkebo og en der hed-
der Klaus Tysk. Som navene antyder, kom disse kertemindere fra områder 
kortere eller længere væk fra byen. De har hver især taget traditioner og 
skikke med fra de områder. 

i verden

Dette er hvad 
tilrejsende har 
set, når de er 
kommet til Ker-
teminde. 

Sygdomme har også påvirket byen. Det gælder specielt epidemier. 
Epidemier er kendetegnet ved, at en stor del af befolkningen dør 

af en sygdom i løbet af kort tid. I datiden kaldte man disse syg-
domme for pest, pestilens, farsot eller smitsot. Dengang kend-

te de ikke til hygiejne og smittefarer som vi gør i dag. Epi-
demiske sygdomme rejste derfor ofte over lange afstande. 
Fx kunne en pest, der opstod i Italien, sprede sig helt til 
Danmark. Når der gik rygter om, at en sådan pest var på vej, 
prøvede byerne at skærme sig ved at have en streng kontrol 
med, hvem der kom 
ind i byen. Men ofte 
gik det galt alligevel. 
Frygten for epid-
emier var altid til 

Forældrene på 
billedet til ven-
stre døde under 
en pest i 1603. 
Deres børn 

overlevede.
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Lokale begivenheder påvirkede ligeledes byen. Mordet på Johan Frederik Horneman, der 
blev præst i Kerteminde i 1723, er et eksempel på det.  Johan ville i 1730 giftes med Anne 
Helene, der var datter af præsten i Brenderup. Brenderup ligger på det nordvestlige Fyn. 
Hun var 18 år, han var 40 år. Annes far fandt, at Johan var et godt parti og han bestemte, 
at hun skulle gifte sig med den meget ældre Johan. Problemet var, at Anne så sig selv som 
forlovet med den jævnaldrende teologistuderende Lars Mørch. 

Disse to tekster kaldes skillings-
viser. De blev udgivet i forbindel-
se med det unge pars henrettelse. 
Det første digt har Lars Mørch 
selv skrevet, mens det andet 
viser henrettelsen af Mørch. Prøv 
at tyde teksten ved hjælp af det 
gotiske alfabet på bagsiden.

Kort efter brylluppet dødede Johan. Han blev fundet i 
sit hjem for foden af trappen. Det blev erklæret som et 
uheld. Anne og Lars viste deres glæde. Johans bror tro-
ede dog ikke på, at det var et uheld, og han anklagede 
Anne og Lars for at have myrdet Johan. Sagen gik videre 
til Landstinget i Odense. Her kom det frem, at det unge 
par havde planlagt og gennemført mordet på Johan. 
Begge blev henrettet. Det er en begivenhed, der har 
været snakket meget om i det lille bysamfund. 

Det er en historie vi godt kan sætte os ind i dag. Ville I have lyst til 
at blive gift mod Jeres vilje? Og så med en der var så meget ældre. 22



En stor belastning for byen var krigstider. Der blev indkvarteret soldater hos byens borg-
ere i tilfælde af et eventuelt fjentligt angreb. Det var dyrt for byen at brødføde soldater 
og deres familier. Endnu værre har det været, da Kerteminde blev besat af svenskere i 
1659. Eller da værnepligten gjorde, at 22 søfolk fra Kerteminde skulle kæmpe for Dan-
mark på Dannebrog i 1710. 

På fotografiet ser 
vi soldater i Kerte-
minde havn i 1864. 
Det er danske 
soldater, der skal 
forsvare byen og 
Fyn mod tyskerne. 
Men det kostede 
også byen at have 
dem boende, da de 
er indkvareret hos 
byens beboere. 

En kopi at skibet Dannebrog. Det 
hænger i Kerteminde Kirke.

Frygten for hekse blev også mærkbar i Kerte-
minde. Fra 1600-tallet blev der jagtet hekse i hele 
Europa. Der er heldigvis kun mislykkede forsøg 
i Kerteminde. Men de sager der var, bevidner, at 
jagten og troen på hekse også eksisterede i Kerte-
minde. 

Oluf Byskriver beskyldte 
i 1643 Maren Brun for 
hekseri – hun skulle have 
forhekset ham. Han udtalte, 
at han ikke ville overleve 
længe, hvis hun ikke blev 
flængslet. Det gjorde hun 
ikke og Oluf døede kort efter. 
Se det var noget af et bevis!  
Der var 56 Kertemindere, 
der vidnede på bytinget. Og 
jo; de havde vist hørt noget 
om Maren og hekseri. Men 
hun havde aldrig gjort dem 
noget ondt. Det endte med 
at sagen løb ud i sandet. 

Tegning af kvinder, der er blevet hængt, fordi 
man troede de var hekse.
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Kerteminde har på mange måder fuldt en strøm af begiven-
heder i verden. Det gjaldt også, når der blev opfundet nye ting. 
I begyndelsen af 1900-tallet forandreres hjemmet, der tradi-
tionelt var kvindernes arbejdsplads. Der blev indlagt rindende 
vand, gas, elektricitet og varme. Det betød, at kvinderne ikke 
skulle bruge så lang tid på at lave mad, vaske tøj, gøre rent og 
lignende. De kunne derfor begynde at arbejde uden for hjem-
met. Også landmændene fik redskaber, der var til stor hælp i 
deres arbejde. De gik fx fra at høste og malke med håndkraft til 
at maskiner tog over. 

Disse fotografier er alle fra omkring 
1900. Mor sidder i sit køkken, der 
består af et bord og en vask af træ. 

Pigen vasker tøj i vand som hun har pumpet op ad brønden. Der høstes med en le og 
høsten køres i stakkevis hjem på en stor vogn. I løbet af få årtier bliver alle disse ting 
gjort på en ny måde. Hvordan foregår det i dag?
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Her er det gotiske alfabet ved siden af de bogstav-
er vi bruger idag. Prøv at tyde de gotiske tekster i 
hæftet.

Tænk til 5.-7. klassetrin 


