
 

 

af Ove Eriksen 

Det har længe været et ønske i Lokalhistorisk Forening, at vi fik lavet en registre-
ring af alle huse og gårde i gl. Munkebo Kommune. Lettere sagt end gjort, for 
selvom Munkebo er et lille sogn/var en lille kommune, så omfatter området i dag 
mere end 2.000 husstande. En stor del heraf er dog opført fra slutningen af 
1950’erne og frem til i dag, og det kan diskuteres, hvor historisk interessante disse 
bygninger er. 

Registreringen tager derfor 
udgangspunkt i sognet, 
som det så ud før de store 
forandringer i forbindelse 
med anlægget af Værftet. 
Ved at sætte skæringstids-
punktet til ca. 1958 opnår 
vi den fordel, at huse og 
gårde, der forsvandt i årene 
omkring 1960, bliver en del 
af beskrivelsen. Samtidig 
blive antallet af ejen-
domme, der skal indehol-
des i registranten, reduce-
ret til et sted mellem 400 og 
500. 

Arbejdet med registrerin-
gen gik i gang i 2013 og drejede sig i første fase om at indsamle relevante data 
om ejendommene. Det vil først og fremmest sige: matrikelnr. og adresse, hvilke 
materialer er bygningen opført af, hvornår er den opført og hvem har ejet den. 
Det nemmeste er at finde de aktuelle ejerforhold og beskrivelse af bygningen, som 
den ser ud i dag. Via kommunens hjemmeside kan man få adgang til de oplysnin-

ger, der ligger i BBR-regi-
stret, men det er kun den 
mindste del. 

På Statens Arkivers hjemme-
side, Arkivalieronline, findes 
bl.a. Skøde- og Panteproto-
koller og brandforsikrings-
protokoller tilbage til starten 
af 1800-tallet. Disse proto-
koller indeholder mange vær-
difulde informationer, bl.a. 
om ejerforhold. 

Desværre er det langt fra alle 
de oplysninger, vi ønsker, der 
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kan hentes via Internettet, og det betyder, at det bliver nødvendigt med nogle be-
søg på Landsarkivet i Odense.  

Anden fase af arbejdet har bestået i at indsamle fotos af de registrerede ejen-
domme. For så vidt som der er tale om bygninger, der eksisterer i dag, er der taget 
aktuelle fotos. Til sammenligning bringes et billede af ejendommen af ældre dato. 
Vi ligger heldigvis inde med rigtig mange fotos i Lokalhistorisk Arkiv (omkring 
6.000), og dertil kommer, at vi kan hente mange fine luftfotos på hjemmesiden 
Danmarksetfraluften. Er bygningen revet ned, registreres det på matrikelkort el. 
lign., hvor ejendommen lå. 

I tredje fase bliver stamop-
lysninger og fotos m.v. fra 
1. og 2. fase skrevet sam-
men med historien om ejen-
dommen og de mennesker, 
der har boet i den. Det hele 
munder ud i en bygningsre-
gistrant, der får ovenstå-
ende udseende. 

Historierne ligger også i vid 
udstrækning i det materi-
ale, som Lokalhistorisk 
Forening allerede er i besid-
delse af. Men det er også 
nødvendigt at lave noget 
”benarbejde” og tale med 
folk i byen, som eventuelt 
har noget at bidrage med. 

Det er indlysende, at et så 
omfattende arbejde vil 
komme til at tage endog 
ganske mange år. Som 
nævnt har projektet alle-
rede været i gang i ca. 5 år, 
og det er endnu kun en lille 
del, der er klar til at blive of-
fentliggjort. På nuværende 
tidspunkt er således om-
kring 10-15 beskrivelser 
færdige og klar til at blive vist frem. 

Efterhånden som beskrivelserne bliver færdige, er det tanken, at de bliver lagt ud 
på Lokalhistorisk Forenings hjemmeside www.munkeboarkiv.dk . 
 

http://www.munkeboarkiv.dk/

