
Læn dig tilbage! Spænd sikkerhedsselen! Vi skal 
på en rejse tilbage i tiden. Helt tilbage til den-
gang Kerteminde ikke eksisterede.

1413-2013

Kerte-
minde



Fiskerdrengen 
fra Kerteminde Snakken går blandt fiskerne i 

Kerteminde. ”Hvornår kommer 
sildene?”, ”De må snart være her”. 

Vi er i Kerteminde i år 1901 omkring Sankt Hans. Det nærmer sig den tid 
på året, hvor der kan fanges mange sild. Sild nok til hele Danmark og måske 
lidt til. Fiskerne har sat deres både i vandet. Bådene har ellers været oppe på 
land hele vinteren. Nu venter fiskerne i spænding på, at det skal gå løs.

Fiskerdrengen er lidt nervøs. 
Han skal med ud og fiske for 
første gang. Han er nemlig 
fyldt 10 år, og så er han gam-
mel nok til at hjælpe sin far, 
der er fisker. Fiskerdrengens 
familie har været fiskere i 
mange generationer. Sådan er 
det jo. Hvis man er søn af en 
fisker, så bliver man også selv 
fisker.  

Et fotografi af en lille 
fiskerfamile. Det kunne 
være fiskerdrengens 
forældre og lillesøster.

Det her er et 
fotografi 
af havnen i 
Kerteminde. 
Fiskerne på 
kajen venter 
måske på, at 
de skal ud og 
fiske.
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Fiskerdrengens far 
kommer hjem og 
siger: “Nu går det 
løs”. Nu er sildene 
her. De skal fiske 
om natten, så de 
bruger hele dagen 
på at få alt gjort 
klar. Maden skal pa-
kkes. Garnene skal 
tjekkes. Og dobbelt-
tjekkes. Spændin-
gen stiger. ”Er der 
mon mange sild i 
år?”. Efter aftens-
maden går de ned 
til havnen. 

Der er mange både i havnen. Stemningen er høj og fiskerne råber 
til hinanden. Hvem bliver den første, der sejler ud? Alle tænker på, 

hvor der er flest sild. Det gælder om at komme hurtigt afsted 
og få et godt sted at kaste garnene ud. Men de må heller ikke 

sejle for tidligt, for de skal først være fremme omkring 
solnedgang.

Endelig! Nu begynder skibene at sejle. 

Fotografi af fiskere der tjekker, at 
deres garn er klar til brug. 

Fotografi af 
fiskere og 
deres fiske-
kuttere. Nu 
skal der 
fiskes!



Da solen er gået helt 
ned, skal garnene ud. 
Bagefter får fisker-
drengen besked 
på at gå ned og 
sove. Han er 
godt nok også ved 
at være træt. 

Pludselig vågner han 
meget forvirret 
og kan først ikke 
huske, hvor han er. 
Båden gynger helt 
vildt. ØV! Han er ved 
at blive søsyg og skynder 
sig op på dækket for at få 
noget frisk luft. 

I løbet af natten stilner vejret af. Da 
de tidligt om morgenen nærmer sig 
Kerteminde, er det helt roligt igen. 
Fiskerdrengen synes slet ikke, at han 
har været til nogen hjælp. Men det 
var jo også første gang, at han var 
med. Hans far er meget godt tilfreds – 
de har fanget mange sild. 

Foto-
grafier 
af fiskere med nat-
tens fangst. Alle sild 

skal med, så de 
sidste pilles ud 

af nettet.

Fotografi af fiskekutter i uvejr.
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I løbet af sommeren lærer fiskerdrengen, hvad han skal gøre. Og han glemmer hurtigt, 
at båden gynger. De andre børn begynder i skolen igen efter sommerferien. Men fisker-
drengen fortsætter med at tage ud og fiske. Han har fri fra skole, indtil der ikke er flere 
sild. 

Hen mod slutningen af september begynder der at være færre sild. I oktober er det helt 
slut. Båden skal op på land, indtil sildene kommer igen til næste Sankt Hans. 

Der var ikke så mange 
sild, som de havde 
håbet på. Sådan har 
det efterhånden være i 
nogle år.

Selvom fiskerdrengen 
ikke er så gammel, 
kan han godt forstå, 
at hans forældre ikke 
har så mange penge. 
De er vel nærmest fat-
tige. Altså; han får mad 
hver dag og han går 
sjældent sulten i seng. 
Men han kan godt 
mærke, at hans foræl-
dre er lidt nervøse. De 
havde håbet på, at der 
var mange sild i år. 

Man kunne altid genkende fiskerne i Kerteminde. De gik i noget 
særligt fiskertøj. Her ses de to gamle fiskere Boesen og Gommesen.

I løbet af vinteren tager far ud og fisker med krog fra 
jollen. Så tjener han lidt penge hver dag. Ofte kun et par 
kroner, andre gange lidt mere.

Hvad fiskerdrengen ikke ved er, at der de næste år kom-
mer til at være mange sild, og at der begynder at komme 
motorer i bådene. Det betyder, at fiskerfamilien kommer 
til at fange mange fisk året rundt.

Der er mange historier 
som denne i Kerteminde. 
Historier der fortæller os 
noget om, hvilken by Ker-
teminde er.  I hæftet får I 
historien om Kerteminde 
og hvordan Kerteminde 
blev købstad.

Fotografi af en 
fisker.
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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. Kerte-
minde blev nemlig købstad.
En købstad er 
en by, der har 
ret til at handle 
med varer.

Et nyere fotografi af Nyborg Slot 
og det dokument der gjorde Kerte-
minde til Købstad. 

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. 

600 år kan virke som meget 
lang tid. Men måske er det 
ikke så lang tid. Dine bed-
steforældre kan huske ca. 50 
år tilbage. Og deres bedste-
forældre kunne igen huske ca. 
50 år længere tilbage til ca. 
år 1900. Det skal kun ske 6 
gange, før vi er 600 år tilbage 
i tiden. 

Måske en af dine bedste-
forældres bedsteforældre 
har været fiskerdreng i 
Kerteminde i 1901.

Dine bedsteforældre kan sikkert 
fortælle dig nogle gode historier 
om deres bedsteforældre! Så kan 
du få fortalt historier, der er ca. 
100 år gamle. 
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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 
være landmænd. Byerne var meget små.  Der var næsten altid under 1000 ind-
byggere. Det gjaldt også for Kerteminde. 

Spørgsmål

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

Hvor langt kan dine bedsteforældres bedsteforældre ca. huske tilbage?

Hvor boede de fleste mennesker i middelalderen?

Erik af Pommern, der var 
konge i 1413, havde meget  
magt. Han bestemte, hvor der 
måtte købes og sælges varer i 
Danmark. Det måtte man kun 
i de byer, der var købsteder. Så 
da Kerteminde blev købstad, 
fik byen ret til at handle med 
varer fra nær og fjern. Men 
lad os gå lidt længere tilbage 
i tiden.  Så kan vi undersøge, 
hvorfor Kerteminde blev en 
købstad.

Ovenover ses et maleri, der forestiller 
Erik som ung mand sammen med sin 
mor, Dronning Margrthe den 1. Hun 
blev dronning over både Danmark, 
Norge og Sverige. 

Her ses en tegning, 
der forestiller Erik 

som Konge. Man 
kan næsten se på 
ham, at han har 
meget magt.

Kerteminde har 600 års fød-
selsdag. Det fejrer vi. Men 
hvorfor tror du vi fejrer, at 
Kerteminde belv Købstad?
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Kerteminde bliver en by
Kerteminde var en by allerede inden 1413. Men engang boede der ikke mennesker her. 
Prøv at forestille Jer det. Ingen mennesker. Kun natur. Sådan var det før middelalderen. 
Dengang var danskerne vikinger. Det er det vi kalder vikingetiden. Vikingerne brugte 
meget af deres tid på at slås og plyndre.

Det kunne godt være lidt farligt at bo ved vandet i vikingetiden. Vikingerne kom nemlig i 
deres store skibe og lagde til ved kysten. Det var derfor 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 havet. 
Men det var stadig muligt at sejle ind til ”byen ved 
ladepladsen”. Venligsindede kunne fx aflæsse varer, 
der skulle fragtes videre til andre områder på Fyn. 

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

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

I Kerteminde er der fundet skår fra kander 
og kar, der stammer helt tilbage til 
12-1300-tallet. Mange år før Kerteminde 
blev en by. De viser os, at der har være 
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 der 
ligge store skibe til. De 
kom med varer fra nær og 
fjern.        
Der var efterhånden 
mange mennesker i Ker-
teminde. Nogle begyndte 
er bo her fast. Og så blev 
Kerteminde til en by. Det 
skete omkring år 1300. 
Her fik byen en kirke og 
Langegade blev dannet. 

Det lyder ret vildt!

Vidste du at Kerteminde 
har været en by siden 
år 1300? Næste gang du 
går på Langegade, kan du 
forstille dig, at du er en 
dreng eller en pige fra år 
1300. Du er netop flyttet til 
Kerteminde. Hvad tror du, 
at du ser?

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

Hvad er en naturhavn?

Hvornår blev Kerteminde til en by?



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 
Kerteminde. Han gjorde 
derfor byen til købstad. 
Som bevis havde 
Kerteminde det 
dokument, der 
blev underskrevet 
på Nyborg Slot i 
1413. +

=

Nyborg Slot + Erik af Pommern = 
Kerteminde blev købstad.

Handlen i byen steg, da Kerte-
minde blev Købstad. Dem der 
boede udenfor Kerteminde 
måtte tage ind til byen for at 
købe og sælge varer. Det var der-
for 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 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, Vestergade og 
måske Strandgade var de eneste 
gader i Kerteminde. Kirken var 
her. Alt andet vi kender i dag, 
eksisterede ikke dengang.

Kirken 
voksede 
i 1400tal-
let.  Her kan du 
se tegninger af 
udviklingen. 

=
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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 nat-
ten har der været helt 
mørkt, da der ikke var 
nogen gadebelysning.  
Kerteminderne blev 
nødt til at tage en lampe 
med hver gang de gik 
ud. Der var hverken el 
eller rindende vand. Det 
er svært at forestille sig. 

Luk øjnene… 
Forstil dig at året er 1413. 
Du bor i et lille hus. Der 
er kun ét rum. Du bor her 
sammen med dine forældre 
og 3 søskende. Det er mørkt 
udenfor og det eneste lys 
kommer fra det store åbne 
ildsted under skorstenen. 
Her er meget røget og 
fugtigt. Der er ingen bøger, 
intet fjernsyn og ingen mo-
biltelefoner. 

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 snakker. 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. De tog sig af børnene og huset.  

Spørgsmål:

Hvem bestemte, at Kerteminde skulle være en købstad?

Hvad måtte Kerteminderne tage med ud, når det var mørkt udenfor?

Hvad arbejdede de fleste mænd som i 1413?

 

Her ses en tegning 
fra omkring 1600. 
Børnene havde ikke 
legetøj som vi kender 
det i dag. Der var 
ingen butikker, der 
solgte legetøj. Det 
var noget man lavede 
selv. Der var heller 
ikke så meget tid til 
at lege. Ofte hjalp 
børnene forældrene 

med at arbejde. Men engang i mellem, måske når der var 
markedsdag, var der tid til at børnene kunne lege sammen. 
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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 op-
land. Bønder, der ligeldes kom ved varer, 
der kunne sælges i byen.

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.

Varerne blev fragtet til og fra Kerte-
minde i vogne trukket af fx heste eller 
æsler. Det viser disse to tegninger.

Torsdag var den ugentlig markedsdag 
i Kerteminde. Der har været et liv af 
mennesker og dyr. Oplandets bønder 
kom til byen for at sælge deres varer. 
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 hørte 
man også  nyheder 
fra nær og fjern. 
Og måske der var 
tid til at tage på 
værtshus i Kerte-
minde?

Maleri af et 
værtshus.13



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.

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. 

Hvad tror du han har brugt kik-
kerten og “råberen” til? 

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. Byen blev ødelagt 

og besat af svenske soldater. Sverige 
og Danmark var i krig. Svenskerne 

havde angrebet Danmark fra Sønder-
jylland og fortsat til Fyn og Kerte-
minde. Byen blev ødelagt.

Støvlerne og kården hænger 
i Kerteminde kirke. De 
tilhørte 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 voldsomt 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 Kerte-
minde i 1659?
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Og der fiskes!
(Vi ved allerede meget 
om fiskeriet gennem his-
torien om fiskerdrengen. 
Men nu skal vi vide lidt 
mere)

Fiskeri har altid spillet en stor rolle i Kerteminde. Der 
er blevet fanget mange forskellige slags fisk: torsk, fly-
ndre, hornfisk, hvillinger, makreller, ørred og sild. Sild 
var den fisk, der blev fanget flest af. 

Fiskeriet var ikke lutter lagkage. Det var ikke noget 
fiskerne blev rige af. Der var opgangtider og ned-
gangstider. 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.

Fiskerne havde ofte svært ved at sælge de fisk de fangede. De havde ikke 
mulighed for at tage 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. Fiskehandlerne solgte dem så videre 
i andre områder. I 1900 kom der en jernbane til Kerteminde. Det betød, at 
der kunne fragtes endnu flere fisk langt omkring.

Før fiskehandlere og 
jernbane gik fiske-
koner rundt med en 
vogn eller en kurv på 
ryggen. De solgte fisk 
til de områder, som de 
kunne vandre til. 
På fotografiet ser vi 
fiskekoner fra Munke-
bo. 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. Nemlig hen til de områder, 
hvor der var flere fisk. Det betød også, 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 
forurenet, 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 optimistiske. 

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.

Reklame for fiskehandler Frederik Hansen.
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Så mange 
boede der i 
Kerteminde

Siden 1413 er Kerteminde vokset meget. Det gælder både byens 
størrelse og antallet af beboere. Men det er mest 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. Det tiltrak mange mennesker. Kerteminde gik fra 
at have under 500 indbyggere i 1413 til at have omkring 1000 i slutningen af 1500-tallet.
Vi kender ikke det præcise antal af indbyggere. Dengang blev det ikke skrevet ned. Tal-
lene er dog ikke kun gæt. Mennesker efterlader sig spor, fx ved affald 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 boede der 550 men-
nesker i Kerteminde. Der var simpelthen mange, der flyt-
tede fra byen. Måske ville de prøve lykken i Odense eller 
en anden by.   

Forestil dig at denne 
gruppe mennesker er de 
550 indbyggere i Kerte-
minde i 1746.
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Efter 1746 begynder 
indbyggertallet at 
stige. I 1850 er tallet 
steget til 1833 per-
soner, i 1950 boede 
her 3860 og i år 2000 
nåede Kerteminde 
op på 5500 indbyg-
gere. Det er noget af 
en udvikling.  På 250 
år bor der ca. 5000 
flere mennesker i 
byen! Det må betyde, 
at byen også er vok-
set i størrelsen – 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 
mennesker, der 
boede i Kerte-
minde i år 2000. 
De fylder meget 
sammenlignet 
med de 550!
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Kerte-
mindes 
mennesker

Kerteminde er kun en by, 
fordi der bor mennesker 
her. Nu skal vi kigge på 
de forskellige grupper, 
der har boet i byen. De 
rige, de fattige og dem 
inde midt i mellem.  

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 og ikke være 
fattig længere. Man kunne dog også miste sine 
penge og blive fattig.

Maleriet viser, 
hvordan rige gik 
klædt i midten af 
1600-tallet. Langt 
skæg var moderne. 

Hvilken grund kan der 
være til, at nogle gik fra at 
have penge til at blive fat-
tige?

De to fotografier er fra omkring år 1900. Begge foto-
grafier viser mennesker, der ikke har så mange penge.  

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.
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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. De måtte gå fra hus til hus og spørge om arbejde hver dag. 
En daglejer tjente 16 skilling (datidens penge) 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 li-
ter 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 allerfattigste i 
Kerteminde havde ikke råd til et 
sted at bo. De boede derfor på en 
fattiggård.

Spørgsmål:

Hvad samlede de fattige op på markerne?

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 Kerte-
mindes fattiggård. 
Det ser hyggeligt 
ud, men det var det 
langt fra. 
Den mærkelige tekst 
ved siden af stam-
mer fra Kerteminde 
Avis den 19/2 1881. 
Det er en bøn til 
Kertemindes bebo-
erer om at hjælpe de 
fattigeste.

Hvilken grund kan der 
være til, at nogle gik fra at 
have penge til at blive fat-
tige?
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Livet i 
Kerteminde

Nogle gange er de bedste historier 
dem, der viser os små bider af datiden. 
De historier, der fortæller os om en 
anden måde at leve på. 

Hvis vi ser på, hvordan Søren Soldat 
boede i 1653, er det næsten ikke til at 
forstå. Søren Soldat boede i et meget 
lille hus og der var ikke andre møbler 
end et lille bord, en bænk og en 
træseng. Selvom det 
var meget lidt, var 
det alt, han havde 
behov for. 

Måske har Søren fundet 
noget halm, som han kunne 
lægge på sin seng?

Det var dyrt at købe nye ting dengang. Der var ingen fabrikker. Mange ting lavede 
man selv, eller måske man kendte nogle, der kunne lave det. Kun de rigeste kunne 
tage til fx Odense og købe et møbel. 

Men der var også andre ting, der var anderledes i 
datiden. Fx når de skulle på toilettet. Selv for 100 
år siden var der ikke toiletter i Kerteminde. Den-
gang gik man på en latrine. En latrine er sådan set 
bare et hul – et hul ned til en beholder eller måske 
bare et hul i jorden. Det har lugtet ganske for-
færdeligt. Mange blev syge.

På fotografiet er der nogle pæne latrin-
er. De er er over 2000 år gamle. I Kerte-
minde har latrinerne været lavet af træ 
- eller de har bare været et hul i jorden. 

Lad os slutte af med noget mere 
muntert. De havde også forskellige 
former for underholdning i datiden.

Her er et maleri af en havne-
dyst fra 1827. Det handlede 
om at skubbe hinanden i 
vandet. Det var noget, som 
folk syntes var sjovt at se på. 
Kan du se ham, der er faldet 
i vandet?
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Det har været normalt med en stadsmusikant. Det var en 
musikant, der havde eneret på at spille i byen. Det var 

desværre ikke altid, at stadsmusikanten kunne spille 
særlig godt. I dag kan vi heldigvis høre lige det musik, 
som vi har lyst til. 

I slutningen af 1600-tallet fik Kerteminde sit første 
museum. Det lå der, hvor Byhistorisk Arkiv ligger i dag. 
Dengang var det ikke specielt gamle ting, der kom på 
museum. Det var derimod ting, der var mærkelige. På 

museet var der fx en rod, der var blevet gravet op i latinskolens 
have. Den lignede et menneske, fordi det så ud som om den 
havde øjne, næse og mund. 

Du kan lave dit eget museum ved at finde sjove 
eller flotte ting og stille dem op på en hylde.

Mange år senere, i 1910, fik Kerteminde sin første biograf. Biografen var dog anderledes 
end vi kender den i dag. Filmene var i sort/hvid og der var ingen lyd. Ind i mellem hver 
scene var der en kort tekst, 
hvor man kunne læse, hvad 
skuespillerne havde sagt. 
Men der var ikke stille i 
biografen. Der var nemlig 
en pianist, der spillede til 
filmen. 

Programmet for Kerte-
mindes første biograf. 
Gæsterne får ikke at 
vide, hvad de skal se!

Tegning af den 
udstillede rod og 
en tegning af en 
trenæbbet gæsling. 
Gæslingen blev ikke 
udstillet, fordi man 
troede, at sådanne 
skabninger bragte 
ulykke. 
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