
Kertinge stien

Tag gerne naturen med hjem- på fotos

Nyd turen rundt på Kertingestien
 og find ro i naturen

Scan QR koden og læs mere om 
Kertinge stien og Kølstrup sogn.

For mere information, søg på www.koelstrup.dk eller
www.visitkerteminde.dk/kerteminde/kertingestien 

Kertinge stien er på 3,4 km og en såkaldt trampesti og du 
er meget velkommen til at gå en tur på den, vi beder dig 
bare om at passe på vores natur.

Tag gerne hunden med i snor og nyd den skønne 
natur og de flotte omgivelser vi har i Kertinge.

Du er også velkommen til at nyde din medbragte 
madpakke på bænken undervejs, men husk dit affald.

Naturen i Kertinge SKAL nydes til fods. 
-ingen cykler/heste eller motorkøretøjer på Kertinge stien

Kertinge stien er åben fra kl. 06.00 til solnedgang
Ophold kun tilladt mere end 150 m fra bygninger

Pas på naturen

Godsejere og selvejere
Først i 1400-tallet omtales Kertinge hovedgård 
med 7 tilhørende gårde i Kertinge. Den skødes 
i 1441 af Sten Basse til Antvorskov Kloster. 
Herudover ejede kronen en del gårde i senmid-
delalderen, der bl.a. var fulgt med ved Dronning 
Margrethes opkøb af Kejrupgård i 1400. I 1502 
lå der 8 gårde i byen under kronens Len Næs-
byhoved, samt formentlig 2 gårde der bortfor-
lenes sammen med Kejrup. I første halvdel af 
1600-tallet blev Ulriksholm godset bygget op 
bl.a. ved erhvervelse af kronens gårde i Kertin-
ge. I 1646 havde godset 11 gårde og 4 huse i 
Kertinge. I 1728 var tallet 13 gårde og 7 huse 
formentlig hele byen. Overgangen til selveje 
skete meget hurtigt. Allerede i 1802 var samtlige 
gårde i selveje. 

Landsbyens udvikling
Gårdstallet synes bortset fra en mulig lille ned-
gang i 1500-tallet meget stabilt frem til 1774. 
Den tidlige overgang til selveje ledsages af en 
eksplosiv vækst i gårdstallet frem til 1844, lige-
som befolkningstallet vokser kraftigt. Hustallets 
vækst er derimod af forholdsvis beskeden stør-
relse. Gårdstørrelsen var i 1688 beskeden med 
relativt mange småbrug. Som følge af brugs-
sammenlægninger steg gårdstørrelsen noget i 
1700-tallet. I 1797 var byens gårde egaliserede 
på et niveau af 6 tdr. og 6 skp., ligesom der på 
dette tidspunkt fandtes 10 huse, hvoraf de 8 a 3 
skp. htk.

Kertinge er nævnt første gang 1383 i formen 
Kyrtinge. Forleddet er Kirta, der er det gamle 
navn for Kertinge Nor. Det betyder måske en 
ujævnhed eller indskæring. 
Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt 
af indbygger- eller naturnavne.

Landsbyen
Landsbyens jordtilliggende
Det 480 ha. store ejerlav, hvoraf 49% var 
opdyrket i 1688, takseredes samme år til 71 
tdr. htk., i 1844 til 107 tdr. Byen er placeret 
atypisk i randen af ejerlavet. Nogle nord for 
byen liggende tofte agre vidner formentlig 
om en tidligere placering. Ved udgravninger i 
byen er landsbyens anlæggelse blevet date-
ret til 11. århundrede. 

Lit. T. Jeppesen: Middelalderlandsbyens opståen 1981
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Kertinge - Kølstrup
Når man går langs Kertinge stien, kan man ikke 
undgå at få fornemmelsen af at her er en landsby 
med historie. 
Kølstrup kirke er fra 1200 tallet og ligger tæt ved 
Kertinge Bygade. På Kertinge bygade ligger en 
del af de gamle gårde og ved gadekæret ses en 
af de ældste (nr.13) som er fredet. Mange af går-
dene er gamle slægstgårde og i nr. 18 på Kertinge 
bygade bor i øjeblikket den 7. generation.  
På turen ad Degneløkken ser man to af de gårde 
nr. 58/86 som blev udstykket fra præstegården i 
1930.  
Ved indgangen til skoven på Degneløkken går 
den gamle Ladbysti, som i gamle dage blev brugt 
af skolebørn og kirkegængere. 
Ved vandet er der en flot udsigt til Christian den 
Fjerdes gamle slot, Ulriksholm bygget i 1636. Den 
blev bygget til den søn, han fik med Vibeke Kruse, 
Ulrik Christian Gyldenløve.  

Kejrup Gods


