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BAARING EGE

" Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her ned til den åbne strand,.,..."
De kendte linjer fra H. C. Andersens
" I Danmark er jeg født,.." toner i baggrunden,
når man ser ud over Baaring Ege - den
eksklusive sommerhusbebyggelse på

Nordvestfyn ud til Kattegat.

Vore forfædre havde og så øje for det skønne

område, der skulle blive til Baaring
Sommerland.
Der er fundet en del stenalderredskaber på

arealerne mellem Grævlingevænget og
Jensbjergvænget. Und ersØgelser har vist, at
her lå en boplads, og det fredede
oldtidsminde midt i vores fællesareal
bekræfter dette.
Der var knyttet en del overtro til stedet.

Kortudsnit fra området i 1866

Her lå i r8oo-tallet også et dampteglværk, og
der blev gravet ler i skrænterne, som vi

møder mange steder i terrænet. Går vi i dag
ad Grævlingevænget mod stranden og drejer
til h øjre for enden af vej€h, ses resterne af
lergravningsstedet. En lærling satte ild på

teglværket, som brændte ned i r9o7 og
aldrig blev genopføft.
Der var mange fiskere langs Baaring Vig.
Molen, lidt længere henne af stranden, blev

ENESTÅENDE oMRÅDE sKABT FoR 5o Ån srDEN

Jenny Olsen, som sammen med sin mand,
boede på Jensbjerg i 35 å r, fortalte, at hvis
man gravede i kæmpehøi€n, døde der et dyr
på gården.

Udsigt til Kattegat over det offentlige areal

anlagt af fiskerne i :9oT af den sted lige
fiskeriforening, så man kunne lande
fangsten. Flere satte livet til under fiskeriet,
På Kragelund boede en fisker, som druknede
og efterlod sig sin kone Laurine og en flok
børn Det siges, at Bøjes Bande, en flok
rØvere, huserede på egnen. Marken ved
Hermelinvænget blev kaldt hestehaven. Her
samledes de heste, der blev udskrevet til
m ilitærtjeneste.

For yderligere oplysninger henvises til Asperup-Roerslev Lokalarkiv wrrrw.ør-arkiv.dk



BAARING SOMMERLAND FØDES

Året er 1964. Karl Randrup, €n driftig
forretningsmand fra København, har en plan.

Han vil skabe noget helt unikt. Han er lige

blevet færdig med udstykningen Horne

Sommerland, som er helt traditionel med

mindre grunde og sommerhuse. Nu vil han

prøve noget ganske andet, som ikke er set

før.

Ørredbækgård 1g5o

STOR ROS

Statens Byggeforskningsinstitut skrev i en

rapport fra r97o om projektet: " Planen er
udarbejdet af arkitekt Axel Henriksen i t954,
og den er medtaget i denne rapport som et
meget bemærkelsesværdigt eksempel på et
privat initiativ, der gennemføres med

usædvanlig forståelse og omsorg for
lorcliteten af det fremtidige
sommerhusområdes bebyggelse og miliø" .

Jensbjerg 1935

A/S Baaring Sommerland blev stiftet.
Gårdene Jensbjerg og Ørredbækgård blev

købt, og rådgivere, arkitekter og

landinspektører udarbejdede en forbi I ledlig
plan for området, som skabte opsigt, ikke

bare på egnen, men også i pressen.

Udover Axel Henriksen deltog
havearkitekterne Klaaborg, Lindholdt, Moos

og landinspektør Lehmann Madsen og

Kielberg Advokater.
Egnens folk rystede lidt på hovedet over
projektet. lkke alle Karl Randrups

intentioner kunne genn emføres; men han

kæmpede meget for at virkeligg øre sine

pla ner.

Karl Randrup døde i foråret r98o.
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PLANERNE

Oprindelig servitut af r3. april r95S blev
tinglyst på alle rrr parceller. Dette sikrede, at
der kunne skabes et område af meget høj
landska bs- og bygningsmæssig kvalitet.
Grundene blev udstykket langs lukkede
boligvej€, der peger mod stranden, så de

Udstyknings- og beplantningsplan fra oktober tg64-se også planen på wvrrw.baaringege.dk

BYGGEMODNINGEN

o

store g rØnne græskiler trækker
kystlandskabet ind i bebyggelsen. De enkelte
parceller må ikke udstykkes. De er på 2.ooo
til 5.ooo m', nogle få parceller er væsentligt
større. Samtidig sikrer beplantningslinjer, at
alle har udsigt til vandet.

Længerne blev brækket ned på Jensbjerg og
Ørredbækgård og brugt som generel
bundsikring i vejene. El- og vandledninger
blev førtfrem til parcellern€, 09 der blev
givet en tilladelse til at etablere
nedsivningsanlæg for spildevand på de
enkelte grunde.

I
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Nedrivning af Jensbjerg $61



Sommerlandsvej blev overtaget af Nørre

Aaby Kommune i 1969. Vængerne er private

og ad mi nistreres af Grundejertoreningen'
Jensbjergvænget var projekte retført helt til

stranden; me& kæmpehøien blev

erklæret "fredet oldtidsminde" med en

radius på 1oo m, som ikke måtte bebygges.

Det samme er tilfældet på to parceller på

Sommerlandsvej, hvor der blev

erklæret "fredSkov". Karl Randrup insisterede

og inviterede en delegation fra øverste

myndighed over til området. Det endte med

en tilladelse, dog skulle de fredede træer
måles ind, og der måtte kun fældes det
absolut nødvendige. Det meste af
Ørredbækgårds jord blev udlagt som

offentligt område og overdraget til Nørre

Aaby Kommur€, som havde betinget sig, at

offentligheden skulle have adgang til
stranden.

Det bavarede stuehus på Jensbjerg

Udstykningen set fra luften LgTo



MODELHUSE

Karl Randrup byggede tre huse, som blev
tegnet af, som han sagde, landets bedste
arkitekt Halldor Gunnløgsson, professor ved
Kunstakademiet og modtager af
Eckersberg meda Ijen. Arkitekten havde
fundet inspiration i vikingeborgen Trelleborg
med udvendige søjler i træ, vægge itræ og
tag af strå. Husene skulle slå den eksklusive
tone an og danne modelfor den fremtidige
byggesta ndard.

Karl Randrup krævede naturmaterialer; helst
danske, som strå, bornholmske Hasle-
klinker, sten, tegl og træ. Han var langt forud
for sin tid; miljøbevidst før det ord' fandtes.
Deførste år gik Karl Randrup hver dag tur
rundt i området sammen med sin hund Boy,
for at sikre sig at alt gik efter planerne. Han

holdt meget af Boy, som han sagde, var den
bedste investering, han havde gjort.
Randrup fortalte, at han rejste til Schweizfor
at købe chokolade til Boy.

BEPLANTNINGEN

Man må ikke bygge i en skov; men man må
godt bygge og så plante en skov.

50 år gamle egetræer pryder nu området
med en variation af trimning og udtynding,
som man ikke skulle tro mulig. Nogle
grundejere mener, at et egepur var

' havea rkitektens ta n ke, a nd re

Den daværende N ørreAaby ,Kommune
vedtog i e969 en partiel byplan for området.
Kommuneplanen afjuni e986 blev endelig
vedtaget i e99 z. Her indgik Baaring
Sommerland i planen som et rekreativt
område. ljanuar 2ooo kom lokalplan n r. 62,
som gælder i dag.

Modelhus

at "sparekass'eegen" med sin markante krone
var tænkt, for ikke at tale om de træer, hvor
toppen er kappet af, så egene står som
pælerækker. Gennem tiden har skovFolk

sammen med bestyrelserne udarbejdet
vejledning for vedligehold af bevoksningen
med mere eller mindre hetd.
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Modelhus
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Også beplantningen har givet anledning til
hede debatter på generalforsamlingerne.
G rundejerforen ingens bestyrelse konta ktede
i 1989 Fyns Amt for at få hjælp til
overholdelse af planerne. I 1994 ændredes
bestemmelserne om påtaleretten, såfremt
gældende bestemmelser ikke blev overholdt.
Tidligere var påtaleretten delt mellem Fyns

Amt og N ørreAaby Kommune. Kommunen
overtog hele påtaleretten.

Fra området

FÆLLESAREALERNE

Syv hekta r grønne fællesarealer ligger som
dybe lommer mellem vængerne og i en

stribe langs vandet. Oprindelig skulle
arealerne tilsås med en rajgræs iblandet
markblomster som engrapgræs, rød svingel,
hvid marguerit, fioringræs, Volmue,
kornblomst og kællingetand. Det viste sig, at
ingen af frøfirmaerne kunne levere denne
blanding. Der blev sået et lille "fo rsØgsareal",

som hurtigt blev kvalt af ukrudt og kvikgræs.
Der må ikke sprøjtes på arealern€, 09 der var

Der må kun hegnes med buskroser. Næsten

alle valgte at plante hybenroseq som trives
formidabelt i den gode fynske muld. Også

dette har givet anledning til utallige
men ingsudveksl inger grundejerne imel lem.
Rosenhækkene bredte sig med rodskud ud i

rabatterne og blev meterhøje og meget
brede. Mange har valgt helt at droppe
hegnet mod veje og fællesareal. Andre
forsøger sig med knap så invasive rosenarter,

så som æble- og klitroser.

mange rneninger offi, hvorledes
vedligeholdelsen skulle foregå. Nogle
grundejere ville have et tæt græstæppe, som
kan tiltr'ække småfugle, andre ville have et
højt græstæpp€, som rådyr, harer og fasaner
kan trives i. Et forslag om at lade får
afgræsse arealet blev mødt med
sØnderlemmende kritik. Muldvarpe og
utilsigtet bevoksning som bJørneklo har også

bragt sindene i kog gennem årene.

I

I

Fra området

Udsigt over fællesarealer 2013



VANDFORSYNINGEN

Udstykn ingsselskabet anlagde i 1965

forsyningsledninger ogførte stik ind på

parcellerne. Der blev oprettet en

vandforsyningsforening, som indgik en

overenskomst med Baaring -Asperup
Vandværk om at levere vand til en

måleb rønd i udkanten af området.
Overenskomsten sagde, at va ndværket
vederlagsfrit sku I le ove rtage
forsyningsanlægget efte r zo år ved

udgangen af 1985.

Vandforsyningsforening€h, som blev en del

af grundejerforening€h, afregnede med de

enkelte grundejere. I starten fordeltes
forbruget ligeligt. Senere, da der var
etableret måleb rønde på alle grunde, efter

ELFORSYNINGEN

Den projekterede elforsyning viste sig snart
at være utilstrækkelig. Baaring- Asperup
Transformerforening etablerede i r97 4 ekstra

FIBERNET

Elselska berne begyndte efter
århundredeskiftet at etablere bred bånd

rundt omkring i landet, og Energi Fyn

startede et pilotprojekt i Baaring.

G ru nd ejerforen i nge n u ndersøgte
mulighederne for at få fibernet i området;
men det viste si9, at der ikke var tilslutning
nok fra grundejerne. Undersøgelser viste, at

trådløst bredbånd og andre løsninger med

tiden ikke var tilstrækkelige, og i zoo4 gav

generalforsa m I i ngen g rundejerforen i ngen

bemyndigelse til at indgå aftale med Energi

Fyn om etablering af fibernet mod et tilskud
til anlægsomkostni ngerne.

forbrug.
Da tiden nærmede kom, hvor vandværket
skulle overtage forsyning€n, opstod der

uoverensstemmelser om beti ngelser for
overtagelsen. Det mundede ud i, at
vandværket udtog stævning mod
vandforsyningsforeningen for at få en retslig

afg Ørelse på uenighederne. Dommen gik

vandværket imod; men der blev i e988

indgået en overenskomst parterne imellem,

som er gældende i dag.

Vandforsyni ngsforeningen blev opl øst, og

vedtægterne for Baaring Sommerlands
Grundejeforening blev ændret, således at
foreningen nu er en ren grundejerforening.

tra nsformerstationer i om rådet, EFLA

overtog elforsyninger, 09 i dag forsyner
Energi Fyn området.



SIVEBRØNDENE

I 1989 blev der konstateret problemer ved

udløbene af de gamle markdræn i stranden,
idet der blev målt coli og andre fækale
bakterier i drænvandet. Dette m edførte en

større unde rsØgelse af afløbsforholdene på

Hjortevænget og Egernvænget. Kommunen
opsagde nedsivningstilladelserne for de to

BADEBROERNE

Fred ningsmynd ig hederne og Nørre Aaby
Kommunen gav i r9To tilladelse til at
opsætte to badebroer, imod at
offentligheden fik fuld adgang til at benytte

GRUNDEJERFORENINGEN

På den stiftende generalforsamling
på 'Alleshave" den 28. oktober rg57 blev
vedtægterne godkendt, og der blev valgt en

bestyrelse. Foreningen fik navnet Baaring

Sommerlands G rundejer- og

Vandforsyningsforening. I de forløbne år har

G

vænger og stillede krav om etablering af
samletanke elle r højbede. Kommunen blev

opfordret til at kloakere området; men på

daværende tidspunkt ville det koste rz mio.

kr., et beløb, som var helt urealistisk i forhold
til den samlede tilslutningsafgift, det var
tilladt at opkræve.

broerne. Efter i nogle år at have debatteret
udformning og placering har broerne nu

fundet deres endelige plads, hvor de er til
stor glæde for beboerne.

skiftende formænd og bestyrelser varetaget
de forskellige opgaver på betryggende vis.

Der har været forskellige sager undervejs,

som har skabt heftig€, men gode
diskussioner på de årlige
generalforsamlinger.

Marie og Karl Larsens ejendom "Alleshave" på Vedelshavevej



SOMMERLAND'S NYT

Sommerlands' nyt fra marts Lg74

SOMMERFESTERNE

Hvert å r a rra ngerer gru ndejerfore n i ngen
lørdagen efter generalforsa m I ingen, som
afholdes den første fredag ijuli, en

sommerfest på fællesarealet ved gravhøjen
Der spilles bold, trækkes tov og løbes
orienteringsløb med opgaver på posterne.
Det vindende hold får lov til at arrangere
næste års løb. Foreningen giver kringle til
den medbragte kaffe, og der sluttes af med
grillbøffer og pølser til børnene.
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Grundejerforeningens bestyrelse tog i tgTo
initiativ til at udsende et informations- og
nyhedsblad, som udkom en gang om året i

næsten 10 år. Emnerne var mange, fx
fartbeg rænsn i ng på Som merlandsvej,
vandspi ld, vej renoveri ng, opsætning af
skilte, nedgangene til stranden,
ejend omsvu rde ri n gerne og fæl lesa rea lerne.
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HJEMMESIDE

Den første hjemmeside blev klar i oktober
zoo4med en forside og ro lihks med bl. a.

fotoga lle ri.

Hjemmesiden er løbende blevet opdateret
og giver i dag informationer om alle

aktiviteter i området.

SLUT MED SOMMERLAND

I zooS var det slut med et sommerland i

Nørre Aaby Kommune. I mange år havde der
været ønsker om at ændre navnet på Baaring

Sommerland. "sommerland" gav indtryk af
noget forlystelsesagtigt, som man ikke

syntes passede til området. Efterhånden blev

FREMTIDEN

Hvordan tegner fremtiden sig for Baaring

Ege? Spørgsmålet har været drøftet utallige
gange i grundejerforeningens bestyrelse og

grundejerne imellem. I 2oo8 besluttede
bestyrelsen at få foretaget en "uvildig"

*dffii**wwdww6$M*Nk*
'j'w*Yi:iMJ*

man enige om et nyt navn, og det nye navn

blev Baaring Ege. Alle myndigheder gav

tilladelse til navneskiftet; men det vil nok
vare en del år, inden navnet er slået helt
igennem.
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ånalyse af de faktiske forhold i relation til
lokalplan 6z og de oprindelige planer for
området. Landskabsarkitekt ttanne Bat

Finkes tilstandsvurdering kom i zoo9, og den

kan ses på hjemmesiden.

www"baaringeEe.dk

Det nye skilt - med stavefejl



50Ån MED SKIFTENDE FoRM ÆND

tg57 - rg72 Jørgen Voss

rg72 - rg74 Gert Jensen

rg74 - tgl6 Erik K. Madsen
1976 - rg7g Rosa Holm
rg7g - 1986 Carl Eskildsen

1985 - 1988 Niels Sandfeld
1988 - 1993 Torben Bo Madsen
1993 - 2oo4 Jørgen Rønnemoes Christensen
zoo4 - 2oo9 Arne Dam Mortensen
2oo9 - Steen G. Jensen

Familien Edlefsen

FORMANDEN HAR ORDET

Når vi i Båring Ege taler om fremtiden og den kommende udvikling i det danske samfund, er det afgørende for Båring
Ege at se på fortiden, hvor kloge kvinder og mænd skabte området og dets mange værdier, der blev fastholdt i de
lovbestemte krav for området.

o Det er derfor en dyb forpligtigelse for den til en hver tid siddende bestyrelse at fastholde lokalplanen i dens
helhed: de fælles arealer, veje og anlæg samt de enkelte parceller.

r I fremtiden vil der være teknologiske og miljømæssige forhold, der vil påvirke grundejerforeningen: De

klimatiske forandringer kan give problemer med dræn og afledning af spildevand. Det er ligeledes
afgørende med opfølgning på den teknologiske udvikling for energisystemertil opvarmning, elforsyning og
i nformati onste kn o log i.

o Strategien skal være, at grundejerforeningen til
enhver tid har en fornuftig egenkapital, der vil kunne
dække omkostninger af fælles karakter. Det har på

det seneste været en fordel, at der kunne opnås
fordelagtig pris på fibernettet og vedligeholdelse af
vejanlæ9, fordi vi havde penge til investering.

o Det er også et mål at fastholde de gode relationer,
der er skabt til det offentlige, herunder Teknisk
Forvaltning, der har en særdeles positiv indstilling til
et konstruktiv samarbejde. Vi skal fastholde et
samarbejde med de lokale entreprenører og vores
viceværter, fa m ilien Edlefsen.

o Hjemmesiden www.baaringege.dk skal fortsat være
opdateret, så potentielle nye grundejere og
ejendomsmæglere kan søge relevant og faglig information om Baaring Ege. Samtidig vil hjemmesiden
kunne øge kendskabet til området som er en af landets smukkeste udstykninger.

Juni zor4 Steen G. Jensen

EFTERSKRI FT

Nærværende jubilæumsskrift er udarbejdet af en lille gruppe af medlemmer fra Baaring Eges

Grundejerforening (Steen G. Jensen, Bodil Munk Hansen og Hanne Skovbo), Grethe Marcussen
fra Asperup-Roerslev Lokalarkiv og sidst men ikke mindst Peter Fribo fra Jensbjerg. Det er vores
håb at skriftet har givet et lille indblik i områdets og foreningens historie. Hvis der skulle være
ønske om at dykke dybere ned i historien, kan vi henvise til Baaring Eges hjemmeside
www. baari ngege.d k og Asperu p-Roerslev Loka Ia rkiv www.a r-arkiv.d k.
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