
 

 

af Lars Rud Hansen 
 

For enden af Skyttehusvej tæt på Noret ligger en ejendom, Skyttehuset, som en 
del mennesker måske ikke kender. Det oprindelige Skyttehus er ifølge BBR-regi-
stret opført i 1825, men det er muligvis endnu ældre. I årenes løb er der imidlertid 

sket store ombygninger af ejendommen. Stedets navn ”Skyttehuset” står anført i 
en købekontrakt af 1.4.1922.  Det er det tidligste dokument, hvori jeg har fundet 

stedets navneangivelse, og det er her, denne historie starter, mens ejendommens 
tidligere historie endnu ikke er afdækket. 

I forbindelse med udstykningerne i 1922-23 af jord fra Østergård til husmands-

brugene i Trællerup fik ejendommen tildelt et jordareal på knap 5 ha, lidt mindre 
end de nye ejendomme i området. Udstykningen blev formidlet gennem "Forenin-

gen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Sjællands og Fyns Stift” (se mere 
om udstykningen i Arvesølv 2001, s. 22-26).  

Umiddelbart efter, at min far havde solgt ejendommen i 1946, blev der foretaget 
væsentlige ombygninger. Kommunen har ikke kunnet oplyse noget herom.  Byg-
ninger og deres indretning var på det tidspunkt ikke kendt af kommunerne, som 

de er det i dag. Slet ikke. 

 

 

Artikelarkiv 

Arvesølv 2012 

Skyttehuset – et paradis på jord 

Skyttehuset før ombygning 



Min broder Hans  er overbevist om, at det oprindelige stuehus – Skyttehuset –  er 
opført før 1825. Han kan huske, at murene i denne bygning var meget tykke.  Han 

mener, at  det i givet fald må være ladebygningen, der er opført i 1825. Det oprin-
delige hvide stuehus er fjernet. Det lå nærmere – og langs med –  stranden, end 

den nuværende beboelse. Den nuværende beboelse er indrettet i det, der engang 
var en kampestenslade. I øvrigt meget flot udført. Se foto. 

 

Søren Demant Christensen har oplyst, at ovennævnte nedrivning og ombygning 
må være foretaget før den tid, hvor hans far stod som ejer (apr.1957 - juni1961). 
I øvrigt har jeg så vidt gørligt søgt oplysning herom ved dem, som har ejet ejen-

dommen efter 1946 inkl. de børn, jeg har kunnet opdrive navnene på, men forgæ-
ves.   

Oprindeligt var ejendommens  tilliggende angivet som Hartkorn 6 Skp., 2 Fdk., og 
2 ¾ Alb., men ved Landbrugsministeriets skrivelse af 22.12.1923 udskilles 1 Alb. 
til matr.nr. 1 ao.  Ejendommens Hartkorn er herefter 0 Tdr., 6 Skp., 2 Fdk. og 1¾ 

Alb. Først i et tinglyste skøde af 20.03.1979 angives arealet i m2., nemlig til 36.860 
m2 
 
Nedennævnte 3 tinglyste servitutter og byrder var fortsat gældende pr. no-
vember 2011: 

1.  Dekl. 1 af 12.10.1939 ang. betingelser for tilladelse til opførsel af en anlægsbro 
i Kertinge Nor ud for matr.  nr. 1 l, om broens evt. fjernelse m.v. En af betingel-
serne var, at der ikke måtte afkræves bropenge. (Min tilføjelse: Fars ansøgning om 

opførslen er dateret d. 8.10.1939.  Det gik hurtigt dengang.  Måske har far henvist 
til den badebro, der står anført i det i pkt. 2 nedenfor nævnte skøde.  Altså hen-

visning til en hævdvundet ret). 

2.  28.11.1940: Dokument om Strandfredningslinie i henhold til Lov nr. 140 af 
7.5.1937 (Min tilføjelse: Strandbyggelinien blev dengang fastlagt til 100 m regnet 

fra kystlinien. Folketinget vedtog i 1996 at udvide dette mål til 300 m).   

Skyttehuset ca. 1952 efter ombygning 



  3.  Landbrugsejendom iflg. Skrivelse af 27.3.1933 fra Landbrugsministeriet. 
(Min tilføjelse: Heraf følger, at der er landbrugspligt på ejendommen). 

 
Skyttehusets ejere fra 1922 

1. 

Laurits Nielsen ejede stedet fra d. 1.4.1922 til omkring 10.11.1927.  Vedrørende 
sidst nævnte datering henvises til pkt. 2. I den til skødet knyttede købekontrakt 

står der angivet, at parcellen er tiendepligtig. (Lovgivningen herom blev afskaffet 
i 1919). Salget blev foretaget af den i indledningen ved lov nedsatte forening.  
Skødet er tinglyst d. 1.4.1924. Købesummen var 12.123,00 kr. 

 
2. 

Lars Pedersen ejede stedet fra omkring 10.11.1927 til sin død d. 1.7.1933. Når jeg 

her angiver en omtrentlig datering, er det fordi der i skødet om overtagelsen står 
”strax”. Som følge heraf har jeg valgt den dag, hvor de to parter underskrev det 

betingede skøde.  Lars Pedersens hustru var afgået ved døden d. 4.4.1929.   

Ved tinglyst dokument af 9.9.1933 overgår ejendommen til de berettigede arvinger 
–  ægteparrets 3 børn.  Disse står som ejere frem til d. 31.7.1933, hvor de afhæn-

der ejendommen til min moster som anført i pkt. 3. 

I handlen indgik der også her diverse dyr og ting. Herudover står der specificeret 

1 båd, 1 badehus og 1 badebro.  I vilkårene står der anført, at sælger skal have 
lov til at forblive boende i ejendommen i det længste til d. 1.1.1928, dog således, 
at der overlades køberen den fornødne huslejelighed. 

Skødet er tinglyst d. 2.12.1927. Købesummen var 12.500,00 kr.   

Skyttehusets gavl som den ser ud i dag 



 
3. 

Min moster, Camilla West Knudsen, ejede stedet fra d. 1.8.1933 til d. 31.3. 1937.  
I handlen indgik diverse dyr og ting for hushold og ejendommens drift.  

Skødet er tinglyst d. 29.9.1933. Købesummen var 13.000,00 kr. inkl. 700,00 kr. 
for løsøre. 
 

4. 
Min far, førstelærer Harry Rud Hansen, stod som ejer af  stedet fra d. 1.4.1937 til 
d. 23.11.1946. Vedrørende sidstnævnte datering henvises til pkt. 5.  Det endelige 

skøde er underskrevet af de to parter d. 31.10.1946. 
Skødet er tinglyst d. 5.4.1937. Købesummen var 11.502,22 kr. 

 
5. 

Snedkermester Otto Østbjerg ejede stedet fra d. 23.11.1946 til d. 31.3.1953.  

Førstnævnte datering har jeg fastlagt ud fra dateringen af Landbrugsministeriets 
Bevillingsudvalgs skrivelse af. 23.11.1946.  Denne tilladelse var på daværende 

tidspunkt et lovmæssig krav for handel med landbrugsejendomme.    
Skødet er tinglyst d. 6.12.1946. Købesummen var 17.000,00 kr. 
 

 
6. 

Ethel Søltoft ejede stedet fra d. 1.4.1953 til d. 31.3.1957. 

Skødet er tinglyst d. 8.4.1953. Købesummen var 46.000,00 kr. 
 

7. 
Installatør Jørgen Reimann Christensen ejede stedet fra d. 1.4.1957 til d. 30.6. 
1961. Der var oprettet særskilt overenskomst om løsøre, der medfulgte i handlen. 

Skødet er tinglyst d. 10.4.1957. Købesummen var 80.000,00 kr.   
 

8. 
Oberstløjtnant Ole Bernhard Grill Justesen ejede stedet fra d. 1.7.1961 til sin død 
d. 26.5.1978. Ved skifteretsattest hensad ægtefællen Ingeborg Solveig Justesen, 

f. Larsen, i uskiftet bo, indtil hun afhændede ejendommen d. 30.11.1978 til Kjeld 
Mark Christensen. 

Under pkt. 4 i skødet står der anført, at jorderne til ejendommen er bortforpagtet  

indtil d. 1.10.1961. Under pkt. 6 står der for første gang anført, at sælgeren ikke 
har konstateret flyvehavre på ejendommen. 

Skødet er tinglyst d. 5.7.1961. Købesummen var 114.100,00 kr., inkl. 4.000,00 
kr. for løsøre. 
 

9. 
Redaktør Kjeld Mark Christensen har ejet stedet fra d. 1.12.1978, hvilket han 

fortsat gør i skrivende stund. 
Skødet er tinglyst d. 20.3.1979. Købesummen var 1.050.000,00 kr., inkl. 50.000 
kr. for løsøre. 

 
 
Skyttehuset som traktørsted 

I det nedenstående vil jeg kort beskrive mine forældres gøren og laden på ejen-
dommen i de ca. 10 år, de ejede den.  Min storbroder Hans har hjulpet mig en hel 

del hermed, for jeg var kun 6 år, da ejendommen blev afhændet.  



Far, mor og vi 4 brødre boede aldrig på ejendommen. Vores bopæl var i tjeneste-
boligen i den gamle skole på Fjordvej 6. På ejendommen drev mine forældre i en 

tid et traktørsted, hvilket nævnes i en artikel i Morgenposten d. 24.4.1970.  Det 
var nok mor, der ydede den største indsats her.   

Omkring 1940 blev der opført en anlægsbro ud i Kertinge Nor, hvor fjordbåden 
”Amanda” lagde til.  Bl.a. på den måde kom der gæster til traktørstedet, men selv-
følgelig kom der også gæster med bil og cykel. Dengang sejlede ”Amanda” ruten 

Kerteminde, Ladbyskibet, Munkebo Kro og altså Skyttehuset. Herudover blev der 
udlejet teltpladser på engen ned mod fjorden. 

Ved afhændelsen efter krigen gav det i en tid fordele med bl.a. ”ekstra” ratione-
ringsmærker og service til privaten. Jeg husker de brun/hvide kaffekander, kopper 
og sukkerskåle m.v.  

En tysk emigrant Hans Rütting boede til leje i stuehuset i en tid. Han var i 1935 
flygtet fra det nazistiske regime i Tyskland. Siden blev han som højforræder ef-
tersøgt af dette regime. Da tyskerne havde besat Danmark i 1940, besluttede 

han at flytte fra Skytte-
huset, idet han fandt, 

at han var blevet for 
kendt her på egnen.  
Han blev arresteret af 

det danske politi i fe-
bruar 1942 og overgivet 
til Gestapo i Køben-

havn. Herefter sad han 
som arrestant først i 

godt 3 år i Vestre 
Fængsel i København, 
derefter i kælderen i 

Gestapos hovedkvarter 
i Berlin og i det beryg-
tede fængsel Plötzensee 

i samme by. Her blev 
han efter en tid flyttet 

til de dødsdømtes hus, hvor han talte med og trøstede de dødsdømte forud for 
deres henrettelse.   

Rütting vendte tilbage til Danmark i maj 1945. Han døde 70 år gammel i Søborg 

i 1974. Umiddelbart før sin død blev han færdig med en bog ”Vejen til Dan-
mark”, hvor han og hans forældre beskriver Skyttehuset som et ”paradis på 

jord”.  Tiden fra arrestationen i 1942 til hans frigivelse 1945 må i modsætning 
hertil have været et helvede på jord.   

Jeg kunne skrive meget mere om Hans Rüttings skæbne og virke, men vil her 

begrænse mig til at henvise til ovennævnte bog ”Vejen til Danmark” udgivet af 
Vinten Forlag i 1975.  Herudover blev der bragt en kronik om ham i Fyens Stifts-
tidende d. 18.9.1976. 

Stuehuset var i en tid udlejet til Karen og Alfred Frederiksen. Mig bekendt var 
Karen født her i Munkebo. Der har sikkert været flere lejerforhold end de oven-

nævnte 2, men hvem og i hvilke tidsrum er mig ukendt. Undtaget herfra er selv-
følgelig tiden, hvor der var traktørsted.  

På markerne blev der dyrket korn, halvsidig rødkløver og hør. Hør blev betalt godt.  

Det var nok min morbror Mads West, som bragte far den information, idet han på 
det tidspunkt var direktør på Tommerup Hørfabrik.   

Barber Kjærs dilettanter på udflugt til Skyttehuset 


