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Vi startede året med at holde general-
forsamling, den forløb som sædvanlig 
stille og roligt uden de store udsving. 
Bagefter var der foredrag med Palle                  
Jensen. Det gjorde han godt, jeg tror vi 
alle havde en virkelig fornøjelig aften.

Onsdag den 20. maj havde vi gåtur i 
Trunderup, hvor vi gik det, vi ikke nå-
ede året før, og vi fik rigtig set flotte 
haver og virkelig veltrimmede græs-
plæner. I Trunderup regner de haverne 
i hektar, hvor vi i Jordløse regner i kva-
dratmeter. 

Bagefter drak vi den medbragte 
kaffe hos Thorkild i den gamle forskole.

Onsdag den 16. september så vi no-
get af vores filmskat, der er jo altid no-
get, vi kan vise, og der var pænt frem-
møde. 

I november havde vi åbent hus sam-
men med skolen. Der brugte vi vores 
udstilling, vi havde lavet til Arkivernes 
dag. 

Så den 14. november var det så Ar-
kivernes dag, og der skal jeg love for 
der kom folk, der var ca. 70 mennesker, 
som  så udstillingen, så der var træng-
sel på Jordløse ”hovedgade”, vi havde 

nemlig lavet udstilling om de forret-
ninger, der har været i Jordløse, og det 
er en hel del. 

I hverdagen får vi tiden til at gå med 
at skanne og registrere i Arkibas, det er 
nu blevet etableret, så man kan finde 
det på www.arkiv.dk.  

Ida Grønberg 

Beretning 2015

Herover:
Arkivernes dag 
2015.
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Arkivets årsplan 
2016/2017

Mandag den 9. maj kl. 19.00
Gåtur
i Jordløse-området.
Mødested bekendtsgøres senere.
Kaffe, kop og brød medbringes

Onsdag den 21. september 
kl. 19.00 
på Friskolen i Jordløse
Film/fortælle aften
Kop og brød medbringes. 

Lørdag den 12. november 
kl. 10.00–14.00
i arkivets lokaler
Arkivernes dag
Der serveres kaffe og brød. 

Onsdag den 15. marts 2017
på Friskolen i Jordløse
Generalforsamling

Ønsker du en påmindelse før hvert 
arrangement så tilmeld dig vores 
mailservice på jtarkiv@gmail.com 
eller Jordløse Nyhedsbrev på 
www.jordløse.nu

Arkivets pengeskab

Arkivet fik i midten af 1980’erne et stort, 
tungt pengeskab. Dengang havde vi til 
huse på skolens 1. sal, og skabet blev hejst 
ind af kvistvinduet, hvor midtersprossen 
var fjernet. Det var Søren Martinussen, 
der stillede lastbil med kran til rådighed.

Da arkivet flyttede ned på Landeve-
jen 12, skulle skabet med. Nu var det 
Mogens Hegelund i Haastrup, der stod 
for transporten. Det var også ham, der 
flyttede det tilbage til skolen i 2006.

Sidst men ikke mindst skulle skabet 
flyttes til vore nye lokaler i den gamle 
SFO. Hans Erik Jørgensen stillede med 
en teleskoplæsser, og på ingen tid fik han 
og en masse hjælpere skabet på plads. 

700 kg pengeskab 
på vej ud af vinduet 
og ned på lastbilen.
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I Jordløse lå der i min barndom en 
stribe husmandssteder, udflyttet fra 
Jordløse by, i alt otte. De ligger der sta-
dig; men i dag har ingen af dem land-
brug som hovederhverv, og vejen har 
fået navn: Bækvej. Deres marker dan-
ner grænsen op til Strandby, og ofte var 
der en livlig kontakt til bønderne dér.

I et af disse husmandssteder, det 
næstyderste, er jeg vokset op. I det 
yderste boede vores nabo, Frits Riget 
Nielsen med Marie og deres to drenge, 
Arne og Poul. De boede lidt længere 
ude end os, og det betød, at mælke-
kusken ikke kørte til ejendommen, så 
Frits hver morgen transporterede mæl-
ken på cykel til vores holdeplads.

Frits og far havde mange diskussio-
ner – ofte over den daglige avis, Fyns 
Tidende, som vi holdt sammen. ”Vi er 
frie bønder, Hans Lehrmann,” kunne 
han sige, ”og træller ikke for nogen! Så 
hellere leve på ’dykænder’” (skummet-
mælk med rugbrødsterninger). 

Min far var nok ikke så fribåren. 
Han sagde i hvert fald ja til at hjælpe 

Portræt af Frits Riget Nielsen
(14/6 1901–13/9 1991) 

– en af de sidste husmænd i Jordløse

til en dag i høsten på Nygård mod til 
gengæld at få høstet sit korn med selv-
binder. Frits høstede alt sit korn med 
le, og Marie bandt op. Uheldigvis kom 
Frits forbi Nygård og genkendte fars 
cykel – og så var balladen der: Frits ind 
til mor og anklagede far – og så var luf-
ten kold de næste fjorten dage. 
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Frits kunne også sige til mor, der 
hed Sine: ”Herren kender Sine; men 
kender Sine også Herren?”

En af mine faste pligter fra jeg var 
ti-elleve år var at hente de månedlige 
’mælkepenge’ fra Jordløse mejeri. ”Må 
jeg bede om afregning til nummer 20 
og 21,” lirede jeg af. Så hjem, hvor 
Frits og far sad omkring køkkenbordet. 
Svarede afregningen ikke til forvent-
ningerne, var Frits’ kommentar: ”Er 
du kommet i økonomisk uføre, Hans 
Lehrmann?” Eller: ”Riget fattes penge” 
(Frits’ mellemnavn). 

Jeg tror, at husmandsbørn hurtigt 
fornemmer, at selv om kårene er trygge, 
så er den økonomiske situation altid 
usikker. Jeg fandt også ud af, at vor 

situation var anderledes end Frits’, de 
sparede på en helt anden måde. 

Jeg var ikke ret stor, før jeg gik der-
over, når Hjemmet og Familiejourna-
len var kommet. Først var det ”Bamse 
og Dukke Lise”, så ”Knold og Tot”, 
”Gyldenspjæt” og ”Villy på eventyr 
med SM3” – og til sidst føljetonerne. 

Jeg kunne ikke gøre mine forældre 
begribeligt, at der var et behov, jeg 
ikke fik dækket. I perioder holdt vi 
Landet, et husmandsblad; men læse-
stoffet dér var ikke nær så spændende. 
Jeg blev henvist til biblioteket, hvor 
jeg også hentede bøger til far.

Det samme gjorde sig gældende til 
jul: hos os var der ikke så meget legetøj. 
Arne og Poul fik ’mekanisk legetøj’ og 
”Den lille ingeniør”. Jeg mindes ikke, 
at mine store brødre havde sligt. Men 
det var spændende at prøve bilerne hos 
Frits’, og også at læse de mange jule-
hæfter, de købte, bl.a. Blæksprutten og 
Svikmøllen.

De to husmænd, Frits og far, var på 
mange måder forskellige typer, men 
udgjorde alligevel et fint makkerpar. 
Frits gik meget op i planteavl og blom-
ster, far var interesseret i kvægavl. Vo-
res jerseykøer blev nærmest betragtet 
som medlemmer af familien og havde 
navne. Far havde god indsigt i køernes 
trivsel, kunne f.eks. konstatere om en 

Herunder:
Frits i gang med at 
kalke og stolpe af. 
Her på en ejendom i 
Kirkemarken.
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ko var med kalv, hvad han gerne hjalp 
andre med, til gengæld for en cigar el-
ler en øl. Frits havde temperament, far 
var lidt mere rolig og afdæmpet – og 
hver havde de sin egen form for lune.

Jeg mindes en regnvejrsdag i som-
merferien. Mor var ved at lave kaffe, 
og jeg satte kopper på bordet, da jeg så 
Frits komme ude i gården og sætte sin 
cykel på en meget talende måde. Skulle 
der sættes en kop mere på bordet? 
”Nej; men hvor er Hans Lehrmann?” 
Far viste sig efter middagssøvnen, og 

nu kom der en lang svada om vores kø-
ers indtrængen i hans kornmark. Far 
stod stille og hørte på, og sagde så ro-
ligt: ”Tak, Frits! Nu ved jeg, hvad jeg 
skal sige næste gang Karl Martinussens 
køer er inde i vores roer.” Frits blev lidt 
betuttet, så ændredes hans ansigtsud-
tryk, han faldt ned, blev sig selv, og 
sagde: ”Du må hellere sætte en kop 
mere på bordet, Ellen!”

Deres forskellige syn på dyrkning 
af jorden gjorde sig også gældende. 
Far mente f. eks. ikke, at vores jord var 

Tegninger: 
J. P. Ægidius
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egnet til jordbær. Men hvorfor havde 
Frits så fine jordbær? Mor og jeg mis-
tænkte ham for at han ikke orkede det, 
ikke var interesseret. Men Frits forbar-
mede sig over os. Hver sommer blev vi 
indbudt til jordbærgilde. Vi fik alle de 
jordbær, vi kunne spise, og mor blev 

beordret til at holde sin mund. Jord-
bærgilderne genopstod mange år se-
nere, da jeg havde fået familie, og vi 
havde slået os ned i Brobyværk. Nu var 
det vore børn, der guffede i sig, og mig 
der måtte holde mig fra at blande mig.

Frits havde også begyndt jordbær-
salg. Når vi købte hos ham var prisen 
altid ”som tilforn”: én krone pr. kilo. 

’Banken’, hvor vi havde leget som 
børn, blev plantet til med gran, og da 
de var vokset til, hentede vi hvert år, 
søndag før jul, vores juletræ dér. Nu 
havde Frits fået telefon, og han indledte 
altid med: ”I har det vel som tilforn; 
jeg henter en Rich’s i brugsen og har 
kaffen klar.” År efter år var prisen ”som 
tilforn”: et rundt nul.

Frits havde i sine unge dage tjent 
på en gård på Vestfyn, hvor de dyr-
kede tobak. Så under Besættelsen fik 
han en lys idé: han ville supplere sine 
sparsomme indtægter og kaste sig ud i 
tobaks avl. Han fik far med på galejen. 
Under Frits’ kyndige vejledning kom 
de begge i gang. Jeg syntes, det var no-
get fedtet stads at sidde med, når jeg 
efter skoletid blev sat til at sy tobaks-
blade på snor – så skulle de tørres og på 
auktion i Assens. 

Frits førte an og forklarede far, hvor-
dan han skulle sortere. Blev tobakken 
ikke vurderet efter hans hoved, tog de 

Herover:
Frits og Marie foran 
ejendommen.
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den med hjem, og tog af sted igen den 
næste uge. Men det gav god fortjene-
ste. Vi fik penge tilovers og fik råd til 
nyanskaffelser, bl.a. to lænestole, som 
altid blev kaldt ’tobaksstolene’. Flere i 
Jordløse prøvede at gøre Frits kunsten 
efter. Han gik også i gang med at rulle 
cigarer og blande tobak til pibe. Jeg er 
ikke sikker på, at min fars astma blev 
bedre af den fynske tobak.

Selv om Frits og far begge var gode 
læsere, var deres læsevaner meget for-
skellige. Min far var optaget af skønlit-
teratur, mens det var faglitteratur, der 
optog Frits. Stjernehimlen interesse-
rede ham meget, og det førte til lange, 
dybsindige samtaler med eneboeren 
Christoffer, som boede i en hule på 
Strandby Mark.

Naboskabet hørte op i 1950, da 
mine forældre solgte mit barndoms-
hjem og flyttede til Haarby. Selv om 
forbindelsen nu ikke var så tæt, sås vi 
alligevel af og til. Og vi blev altid hjer-
teligt modtaget. Var Frits og Marie op-
taget i marken, smed de hvad de havde 
i hænderne; der var ikke noget mark-
arbejde, der ikke kunne afbrydes.

I slutningen af 70’erne begyndte 
Marie at skrante, kom på sygehuset, og 
kræfterne ebbede langsomt ud. Hun 
blev begravet en kold, regnfuld decem-
berdag på Jordløse kirkegård. Under-

ligt og sært, at vejret skulle være sådan 
netop den dag. Marie – der elskede sol-
skin. Hun havde altid været der og på 
sin stilfærdige måde skabt varme og 
tryghed i hjemmet. Men Frits klarede 
overgangen, Arne kom hjem fra Kø-
benhavn, og de fandt en rytme i hver-
dagen. Vores forbindelse med Frits 
fortsatte, og hvert år hentede vi jule-
træet, ’som tilforn’.

Frits nåede at blive gammel, halv-
fems år. Han så frem til sin fødselsdag, 
og havde en god dag. Men så var det, 
som om han havde nået, hvad han ville. 
Livsgnisten svandt, og i efteråret 1991 
døde han. Vi besøgte ham kort før hans 
død; men da var han uklar og fjern, fan-
taserede om planeterne.

Det hænder, at jeg går en runde på 
Jordløse kirkegård. Her kender jeg flere 
nu, end jeg gør af dem, der lever i Jord-
løse i dag. Ind imellem dvæler jeg ved 
Frits’ og Maries grav og lader tankerne 
gå tilbage til livet på Jordløse Mark i 
fyrrerne – og tænker også på det liv, vi 
lever i dag – og siger med Steen Steen-
sen Blicher:”Ak – hvor forandret!”

Ellen Lehrmann Ægidius
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En historie om brødrene 
Rasmussen, som var ansat på 
Damsbo fra omkring 1920.
Sønner af Anne Kirstine og Hans 
Rasmussen i Bremerholmsgyden.

Det var dengang, hvor der var mange 
ansatte på en herregård. De tre brødre 
havde hver deres opgaver. 

Jens Peder var den ældste og var det, 
som man kaldte hustømrer eller hug-

huskarl, han skulle sætte glas i vinduer 
og reparere døre og vogne. Når pigerne 
havde tabt sølvkanderne, prøvede de, 
om han kunne lodde tudene på, hvis de 
var slået af.

Christian var nr. to, han var i mange år 
skovmand, dengang lavede man selv 
sine skovplanter. Om foråret kalkede 
han hele Damsbo, og de, som har set 
gården, ved at der er meget at kalke.

Brødrene Rasmussen på Damsbo

Til højre:
Edvin Johansen og 
Christian Rasmussen 
høster med traktor 
og selvbinder på 
Damsbo. 1925
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Christian var noget af en drillepind. 
Når der skulle trækkes træ ud af skoven 
og jeg kom ned i skoven, råbte han og 
slog på træstammer, for han vidste, at 
jeg blev sur, når han var hård ved he-
stene.

Carl var nr. tre, han var ”drænsmand”, 
så når jorden var fri for afgrøder, dræ-
nede han. Det var også ham, som pas-
sede tudene på såmaskinen. Såmaski-
nen var 4 m bred, der var fire heste til 
at trække den og en mand til styre ma-
skinen, en til at køre hestene og så Carl 
til at passe tudene. 

Carl var også på et tidspunkt trak-
torfører. Det var en Fordson på jernhjul 
og da Carls kone hed Maren, kom trak-
toren også til at hedde Maren. 

Da traktoren blev skiftet til en Ca-
terpillar og det blev Hans, den nye 
traktorfører, der kom til at køre den og  
hans kone hed Ingrid, så hed traktoren 
også Ingrid.

Carl var den af brødrene, der var 
bedst til at fortælle historier, men han 
havde også været i Amerika. 

Carl flyttede til Millinge og begyndte 
som tækkemand. Christian blev trak-
torfører på Damsbo og Jens Peder blev 
smed. De var begge ansat på Damsbo i 
mere end 40 år.

Vi børn, hvis fædre var på Damsbo, 
kom derned og legede og havde en 
fjende. Det var en gammel svane-han, 
men han kunne se forskel på piger og 
drenge. Pigerne var han ligeglad med, 
men drengene kunne han ikke udstå. 

Engang havde han fået fat i buk-
serne på en dreng, som hed Johannes – 
han havde ikke været hurtig nok. 

Mange gange nåede vi at løbe op i 
værkstedet til min far, så stillede sva-
nen sig i døren til værkstedet, og så var 
vi belejret, men far gik ud og ind af dø-
ren, nok også for at demonstrere, at dyr 
bliver, som man behandler dem.

Men når vinteren kom, og vi løb på 
skøjter på voldgraven, så var det os, 
som havde overtaget. Når svanen delvis 

Herover: 
Jens Peder Rasmus-
sen (til højre) i gang 
med roeoptagning 
på Damsbo
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fløj efter os, kunne han ikke standse, så 
drejede vi bare til siden, og så røg han 
ind mod muren.

På et tidspunkt var min mor på syge-
huset, så far og jeg spiste til middag i 
folkestuen. For enden af det lange bord 
sad ladefogeden, og når der manglede 
noget, havde han en klokke, som han 
ringede med, og så kom pigerne med 
det, som manglede.

Der var også en meget vigtig mand, 

det var staldkarlen. Det var ham, som 
passede hestene, der var 7–8 spand he-
ste og en ridehest. 

Den staldkarl, som jeg kan huske, 
var en meget lille mand, som røg krum-
pibe. Når den skulle skrabes ud, blev 
det fyldt i en æske, så han kunne rulle 
skråen i det. Hvis skråen var for tør, 
blev den fugtet med mundvand først 
– velbekomme, men han var god til 
at passe heste. Han levede også blandt 
dem. 

Når du skulle til hans kammer, gik 
du fra hestestalden ind i sadelkamme-
ret, og så efter lyden af to hunde, der 
gøede – så kom du til kammeret.

Det var den tid!

I starten af 50’erne blev arbejdshestene 
på Damsbo erstattet af 2 traktorer, så 
man havde ialt 4. 

Nogle år efter Preben Schous død 
i 1954 blev Damsbo forpagtet ud til 
Fenger, da var der stadig mange folk 
ansat, for da blev der dyrket grønsager.

Siden blev det Mortenson, som drev 
Damsbo og da var min søn ene mand.

Nu kommer der nogle tilfældige 
folk med store maskiner fra Assens.

Det kaldes udvikling!

Hilsen Hustømrerens søn
Thorkild Rasmussen
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Med jævne mellemrum blev ejer, ansatte og 
heste linet op foran Damsbo og fotograferet. 
Her ca. 1947.

Siddende på heste fra venstre:
1. Frits Madsen, 
2. Hans Damkjær, 
3. og 4 ?

5. Johs. Madsen, 
6. ? 
7. også en Madsen, 
8. Johs. Madsen, 
9. Sigurd Jørgensen, Fuglehavehuset, 
10. Kristian Larsen, Møllergyden
11. Herman Andersen, Møllergyden, 
12. Viggo (husmand).
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Stående fra venstre:
13. En af Hans Madsens sønner
14. Marie Madsen 
15. Hans Madsen
16. Karl Rasmussen, Hattebæksvej
17. Peter Larsen, Strandbyvej
18. Godsejer Preben Skou
19. Forvalter H. P. Hansen, Nygård

20. Underforvalter Aage Larsen
21. Hans Nicolaj Pedersen, Enghavevej
22. Dagny Larsen, Møllergyden
23. Sofie Andersen, Møllergyden
24. Staldkarl Karl
25. Peter Hansen, Dagmarhus.

Desuden ses to børn i baggrunden.
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Købmænd i Trunderup

I slutningen af 1900-tallet, opstod der 
købmandsforretninger med et bredt 
udvalg af dagligvarer i selv det mindste 
samfund. Således også i Trunderup.

Købmandsforretningen 
Trunderupvej 56
Den ældste købmandsforretning vi har 
kendskab til i Trunderup, er den der 
lå på Trunderup matr. 16b, det nuvæ-
rende Trunderupvej 56.

Fra 1891 drev Anton Rasmussen køb- 
mandsforretning herfra. Han døde i 
1934 og hans kone Mine (Madsmine) 
fortsatte forretningen nogle år med 
hjælp af plejesønnen Johannes. 

I 1950’erne overtog Svend Nielsen for-
retningen. Han var gårdmandssøn fra 
Trunderup matr. 2a, det nuværende 
Trunderupvej 39. Han var kommet til 
skade ved landbruget og havde mistet 
et ben. Svend blev boende først hos for-
ældrene i nr. 39 og senere hos broderen, 
da denne overtog gården. 

Mine og hendes plejesøn Marinus 
blev boende i nr. 56, og Marinus blev 
ved med at køre vareturen.

I Svend Købmands tid blev der ud-
over almindelige købmandsvarer også 
solgt diverse bygningsmaterialer såsom 
cement og tømmer. 

Eva Nielsen hjalp til i forretnin-
gen, især de sidste år hvor Svend var 
syg. Han døde i 1974 og forretningen 
blev købt af Thorkild og Betty Larsen i 
Trunderup Smedje. Deres søn forsøgte 
at drive forretningen videre, men det 
måtte hurtigt opgives og den sidste 
købmandsforretning i Trunderup luk-
kede 1975.

Herover: 
Svend Købmands 
butik 
Trunderupvej 56
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Kampestensladen bag forretningen 
fungerede i mange år som forsamlings-
hus. Her blev afholdt private fester, 
karneval og bl.a. ungdomsforeningen 
afholdt baller her, indtil skolen på 
Trunderupvej 70 blev lukket og om-
dannet til forsamlingshus i 1941.

Købmandsforretningen 
Trunderupvej 69 
Mads Larsen, Trunderup matr. 8p, 
Trunderupvej 69 var oprindelig ma-
lermester. Han havde sit grej på en 
trækvogn og når han skulle arbejde et 
stykke vej fra hjemmet drog han afsted 

Til højre:
Købmandsbutik og 
stenladen, 
Trunderupvej 56. 
Personer er ukendte.
Starten af 1900-tal-
let.

Herunder:
Larsens købmands-
forretning.
Ca. 1950. Dengang 
Trunderupvej var en 
smal grusvej.



16 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2016

ejendommen. Det var Jens Hassenkam 
der byggede og drev hotel og forret-
ning. Han var ellers bonde og havde i 
flere år drevet ejendommen Odensevej 
9. Han havde købmandsforretningen i 

med sin trækvogn og blev væk en uge 
af gangen.

I slutningen af 1890’erne startede 
han sammen med hustruen Else Marie 
købmandsforretningen. Den blev dre-
vet sideløbende med malerforretningen.

Sammen havde de 9 børn og da 
Mads Larsen døde allerede i 1907, for-
sørgede Else Marie familien ved køb-
mandshandelen.

I 1923 blev der indlagt strøm og 
man etablerede en kaffemølle. Man ud-
gav og solgte også postkort med moti-
ver fra Trunderup.

I 1931 overtog sønnen Kristian for-
retningen og han drev den sammen 
med sine kone Kamilla indtil den blev 
lukket i 1970.

Mens forretningen på Trunderupvej 
56 hovedsageligt blev besøgt af bøn-
der og folk i ”byen” blev Larsens køb-
mandsforretning især besøgt af hus-
mænd og beboerne på ”landet”. Des-
uden var Søbo Gods og de ansatte der 
en stor kunde.

Afholdshotel 
og købmand 
Trunderupvej 42
Afholdshotellet blev bygget 1907 da 
Faaborg-Nr. Broby-Odense jernbanen 
var etableret. Udover hotel blev der 
også indrettet købmandsforretning i 

Herover: 
Postkort udgivet af 
Chr. Larsen.
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Trunderup i omkring 25 år, men i star-
ten af 1930’erne lukkede han butik-
ken, solgte ejendommen og flyttede til 
Båring hvor han overtog Handelshuset.

Efter Hassenkam boede der en oste-
handler i huset. Birgit Jacobsen, datter 

af Verner og Nete på Trunderup sta-
tion, har fortalt, at han forærede hen-
des forældre en camembert ost. Det var 
åbenbart ukendt dengang, for Nete og 
Verner mente i hvert fald ikke, at man 
kunne spise sådan noget, så den blev 
gravet ned i haven.

Senere boede der en mand, der var 
blind. Han var kurvefletter, som så 
mange blinde på den tid. Nete og Ver-
ner spurgte om han ville flette en cy-
kelkurv til deres hund. Jo var svaret, 
men jeg skal lige se hunden først.

Der var to lejligheder i ejendom-
men, og der har boet mange forskellige 
her, lige til Sigrid og Herluf Nielsen 
købte den i 1974.

Ulla Nyborg

Til højre:
Familien 
Hassenkam.
Ca. 1930.

Modstående side:
Stadsvogn foran 
butikken ved 
Trunderup station.

Til højre:
Afholdshotellet og 
Trunderup Station 
med banen foran. 
Set fra nordvest.
Ca. 1950.
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3 generationer Lehmann 
i Jordløse
Da jeg flyttede til Jordløse i 2007 var 
Pedersen og Pilgård, Landevejen 27–
29 en stor og veldreven snedkervirk-
somhed. I dag huser bygningerne en 
familiedreven værktøjsfabrik, OSM-
tools ejet af Ole Stig Madsen, sønnen Si-
mon Bach Madsen, Inger-Lis Bach Madsen 
og datteren Lene Bach Madsen.

Snedkervirksomheden blev grundlagt 
i 1894 af Christian Lehmann. Han var 
født I 1867 og søn af Gårdejer Jørgen 
Hansen Larsen, Strandby Mark. Han 
var gift med Karen Lehmann og sam-
men fik de 2 børn, Anna blev født i 
1894 og Carl i 1896.

Begge børn levede hele deres liv i 
Jordløse, Anna blev boende hos foræl-
drene. Hun var en dygtig husholderske 
og underviste tillige i knipling. 

Carl Lehmann kom i lære som sned-
ker og siden videreuddannede han sig 
til bygningskonstruktør på Teknisk 
Skole i Århus. Da han kom tilbage til 
Jordløse forelskede han sig i Jenny, der 
i mellemtiden var blevet ansat som di-
skenspringer i Brugsen i Jordløse. Carl 

og Jenny blev gift og man byggede ny 
værkstedsbygning, så hele den oprin-
delige bygning kunne anvendes til be-
boelse.

Jenny Sophie Hjortholm var født 
i Køng og hun gik på Glamsbjerg fri-
skole indtil hun blev konfirmeret i 
1912. Hun var oplært til brugsarbej-
det i Bellinge Brugs inden hun kom til 
Jordløse. Parret fik i 1928 en søn, Svend 
Lehmann. I 1931 fik Carl Lehmann næ-
ringsbrev, så han kunne videreføre virk-
somheden efter sin far. 

Christian Lehmann
Christian og Karen levede et rigt liv i 
Jordløse. Ud over at støtte hinanden i 
driften af virksomheden var de aktive i 
byens foreningsliv bl.a. omkring etab-
leringen af forsamlingshuset.

Den 30.1.1937 kunne man læse i 
Fyns Venstreblad:

” I dag fylder snedkermester Chr. Lehmann, 
Jordløse 70 år. 
Det er en hædersmand, der nu er nået 
støvets år. Han er en håndværker af den 

Modstående side:
Tre generationer 
Lehmann ca. 1933.
Til venstre Christian, 
til højre Carl med 
sønnen Svend.
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type, der af al sin flid arbejder med sit 
fag for at levere et fint, solidt og billigt 
stykke arbejde. Han stryger med næn-
som hånd over et stykke møbel, poleret 
eller malet, af nyeste model eller gam-
mel form, når det skal sendes ud af 
værkstedet. Det er et sted, hvor der ar-
bejdes med glæde over selve arbejdet. 
Hver dag om vinteren står den gamle 
mester ved sin høvlebænk. Om somme-
ren må vi søge ham i sin bigård, hvor 
han pusler med sine 50 bistader; det ta-
ger en del af hans tid og tanker. 
Han og hans kone lever i vores by som 
et par højt agtværdige folk. Hos dem 
bor en datter, medens søn står ved fa-
derens side som mester på værkstedet. 
Vi ønsker den gamle mester hjertelig til-
lykke.

M.L. ”
Carl Lehmann
Når man taler med folk, der har kendt 
Carl Lehmann, er den første bemærk-
ning, at han var en mand af få ord. I 
mange år sad han i Jordløse sogneråd 
som en af tre repræsentanter for Det 
Radikale Venstre. I 25 år var det en an-
den Karl – nemlig gårdejer Karl Julius 
Pedersen, Bremerholmsgyden 10, der 
var radikal sognerådsformand. Da han 
gik af i 1954 overtog Carl Lehmann po-
sten i perioden 1954–58. 
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Svend Lehmann
På det tidspunkt var Svend Lehmann 
klar til at videreføre virksomheden. 
Han havde ud over sin snedker/kon-
struktøruddannelse i begyndelsen af 
50’erne deltaget i en kursusrække i 
fremstilling af praktiske møbler under 
ledelse af arkitekt Ebbe Kornerup på 
Teknisk Akademi i København.

Svend Lehmann var både en dyg-
tig håndværker, et politisk engageret 
menneske og en vigtig drivkraft i Det 
Radikale Venstre i Fyns Amt. Ud over 

virksomheden videreførte han som fol-
kevalgt faderens arbejde i sognerådet. 

I Svend Lehmanns tid specialiserede 
virksomheden sig i løsning af indendørs 
snedkeropgaver for folk, fortæller Mo-
gens Pedersen til Lokalavisen i Assens i 
2012. Blandt andet stod virksomheden 
for lokaleindretningen på Haarby skole 
ved dennes udvidelse i 1980’erne. Mo-
gens Pedersen blev udlært i virksomhe-
den fra 1970–74 og fortsatte derefter 
som svend. 

Da Svend Lehmann fyldte 60 år i 



Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2016  21

1988, overdrog han virksomheden til 
Mogens Pedersen og gik på delpension. 
I 1994 blev Asger Pilegaard partner i 
virksomheden, der i den forbindelse tog  
navneforandring til Pedersen og Pile-
gaard A/S

Fire gange Karl 
i kamp om spiritusbevilling 
til Jordløse kro i 1955
Jordløse var i 1940’erne og 1950’erne 
kendt som en radikal højborg. Gårdejer 
Karl Julius Pedersen var som nævnt ra-
dikal sognerådsformand i Jordløse fra 
1940 og frem til valget i 1954. I hans 
tid som sognerådsformand havde sog-
nerådet ind til flere gange sagt nej til 
en ansøgning fra Hotelejer Karl Gud-
mund Nielsen om en spiritusbevilling til 
Jordløse Afholdshotel. 

I 1955 foranstaltede Hotelejeren, ef-
ter endnu et afslag, en underskriftind-
samling for en folkeafstemning i Jord-
løse Sogn angående spørgsmålet om en 
spiritusbevilling. Afslaget var blevet 
vedtaget med 4 stemmer mod 3 i sog-
nerådet. 

Som ny sognerådsformand var det 
Carl Lehmann, der kommer til at stå 
med ansvaret for afstemningen. På ja-
siden i sognerådet var endnu en Carl, 
nemlig socialdemokraten Carl Ander-
sen, der også var formand for arbejds-
mændenes fagforening. Han var af 
principielle grunde tilhænger af en spi-
ritusbevilling og støttede derfor hotel-
ejeren under valgkampen.

Og man må nok sige, at Sognerådets 
flertal kom i modvind. Afstemnings-
resultatet blev, at 294 stemte ja og 99 

Et lille udpluk af de bygnings- og restaureringsopgaver
Firmaet Lehmann i Jordløse har udført Snedkerarbejde 
på eller har leveret inventar til:

1936 Opførelse af Lægebolig i Jordløse
1939 Opførelse af Jordløse Skole
1950 Restaurering af Jordløse Kirke
1951 Aldersdomshjemmet Steensvang i Faldsled.
1953 Opførelse af ny bolig til godsejeren på Steensgaard
1960 Skoleudvidelse i Jordløse.
1963 SKAKO fabrikken i Faaborg
1963 Ombygning af Jordløse Brugs
1964–65 Ombygning af køkken på Steensgaard
1966 Administrationsbygning, kommunekontoret i Haarby
1967 Restaurering af bl.a. alteret i Haastrup Kirke
1969 Haarby Skole
1969–71 Restaurering af det indvendige af Jordløse Kirke
1970 Kapel ved Jordløse Kirke
1976 Restaurering af bl.a. alteret i Haarby Kirke
1978 Ombygning af Vestfyns Gymnasium.
1978 Inventar på Hotel Nyborg Strand
1980 Inventar på Hotel H. C. Andersen i Odense
1981–82 Restaurering af Præstegården i Jordløse
1984 Restaurering af Kværndrup Præstegård
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stemte nej til spiritusbevilling til Jord-
løse Hotel.

En del af modstanden mod spiritus-
bevillingen i sognerådet skyldtes, at 
medlemmerne ikke havde den store re-
spekt for hotelejeren. ”De så nok på ham 
som lidt af en slapsvans” siger Erik Juul 
Andersen, der er søn af Carl Andersen, 
over en kop kaffe med undertegnede i 
deres nye hjem på Egevej i Haarby.

Hotelejeren var nemlig uddannet 
snedker, men havde fravalgt snedkerger-
ningen som hovederhverv, da han gif-
tede sig med Ingrid og de overtog Jord-
løse Hotel. Det til trods for, at hans fader 
havde bygget et førsteklasses snedker-
værksted til ham på adressen Stations-
vej 16. (Se omtalen af Trævarefabrikken, 
Stationsvej 16 i årsskriftet fra 2015).

Svend Lehmann og 
Erik Juul Andersen 
– et politisk parløb
Svend Lehmann og Erik Juul An-
dersen voksede begge op i Jordløse i 
1930’erne. Ud over at begges fædre sad 
i sognerådet, havde de to drenge ikke 
meget med hinanden at gøre. Svend var 
to år ældre og søn af agtværdige folk, 
Erik var arbejderdreng. Men Eriks far 
Carl Andersen var ikke en helt almin-
delig arbejder. Inden han tog af sted til 
dagens dont som murerarbejdsmand 

hos murer Bæk, tog han først imod de 
ledige arbejdsmænd i køkkenet på Sta-
tionsvej 4. Her formidlede han med 
fast hånd de jobs, der var kommet ind 
dagen før. Det var nemlig en af hans 
opgaver som formand for arbejdsmæn-
dene i Jordløse. Det var også ham, der 

Carl og Esther An-
dersen, Stationsvej.
Carl var fagfor-
eningsformand og 
medlem Jordløse 
Sogneråd.

Erik Andersen på 
vej ud med posten i 
snedriverne. 
Erik var medlem af 
Haarby sogneråd 
og senere Haarby 
byråd.
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udbetalte arbejdsløshedsstøtte og op-
krævede penge til sygekassen. 

Interessen for det politiske arbejde 
havde de to Jordløsedrenge imidlertid 
til fælles. Svend i Det Radikale Venstre 
og Erik i Socialdemokratiet. I 1964 sad 
Svend i Jordløse Sogneråd og Erik – der 
var landpost – i Sognerådet i Haarby. I 
1964–66 blev der nedsat et sammen-
lægningsudvalg bestående at 6 med-
lemmer – 2 fra Jordløse, 2 fra Haarby 
og 2 fra Dreslette. Udvalget skulle for-
berede en frivillig sammenlægning af 
de tre sognekommuner op til kommu-
nalreformen i 1970. Svend Lehmann 
blev udpeget som den ene repræsentant 
fra Jordløse og Erik som den ene re-
præsentant fra Haarby. Det blev start-
skuddet til et politisk parløb mellem 
de to, der fortsatte de næste mange år i  
Haarby Kommunalbestyrelse.

Erik Juul Andersen havde også en lille 
anekdote om Carl Lehmann. På et tids-
punkt var han frivillig chauffør på ple-
jehjemmet i Haarby. Plejehjemmet 
havde anskaffet en lille bus, og Erik 
spurgte, hvor de gerne ville hen. ”Ja, 
så vil je’ gern’ te Hatt’bæk Mølle og se 
min gangdør” svarede Carl. Han havde 
engang leveret døren på bestilling, men 
han havde aldrig fået sin betaling.

Rikke Schultz
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Omslagsfoto: Der tærskes med 
lokomobil på Damsbo 1921.
Foto udlånt af Kurt Elmelund.
Yderst til højre på bagsiden ses hans 
bedstefar Niels Jørgensen, der var 
fyrbøder.
På forsiden med barnevogn ses Kurts 
bedstemor Anna og børnene Viktor 
og Karna (Kurts mor).
Foto: Chr. Jacobsen, Haastrup.
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