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Beretning 2020
Vi var så heldige, at vi nåede at holde 
generalforsamling dagen før Mette Fre-
deriksen lukkede landet ned på grund af 
Corona, så der har ikke været den store 
aktivitet i foreningen i årets løb.

Men generalforsamlingen forløb som 
vanligt, og vi så nogle af vore gamle film 
bagefter. Det kan folk som regel godt lide. 

Der blev dog lukket lidt op igen i lø-
bet af sommeren, så den 16. september 

Landsbyens Hus
Jordløse Møllevej 14 
email: jtarkiv@gmail.com
www.jordlosetrunderuparkiv.dk

Arkivet er åbent torsdag kl. 10–12 
og sidste onsdag i måneden 
kl. 18.30–21.30.  
Lukket i skolernes ferier. 
Desuden åbnes efter aftale. 
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havde vi et velbesøgt foredrag om Pi-
gerne på Sprogø ved Carsten Egø Niel-
sen. Det var et rigtig godt foredrag, og vi 
fik kaffe og kage bagefter.

Vi havde også en filmeftermiddag for 
nogle få udvalgte. Det kan man altid få 
efter aftale.

Men så blev der lukket ned igen.

Ida Grønberg

Arkivet har fået 
“nye” skriveborde. 
Vi har arvet dem fra 
Sparekassen Sjæl-
land-Fyn (tidl. Spa-
rekassen Faaborg), 
der fik dem tilovers, 
da de lukkede afde-
lingen i Haarby.
Det gav anledning 
til, at vi møblerede 
om. Det er blevet 
rigtig hyggeligt, 
men kom selv og se.
Her er det Rikke, 
Preben og Ida, der 
har travlt med  
arkivarbejdet.
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22. august 1896 fik 5 gårdmænd og 2 
husmænd skøde på det område, hvor 
Jordløse Forsamlingshus ligger i dag. 
Den tidligere ejer var Rasmus Hansen 
og købsprisen var 271,50 kroner. Skø-
det blev tinglyst 31. august 1896. 

Forinden var foreningen ”Jordløse 
Forsamlingshus” stiftet og finansierin-
gen foregik ved, at borgerne i Jordløse 
og Omegn tegnede andele med varie-

rende værdi fra 10 kroner og op til 100 
kroner. Disse andele er løbende udskif-
tet gennem årene. 

16. september 1896 afholdtes den 
første generalforsamling, hvor man ved- 
tog ”Love og regler for Jordløse Forsam-
lingshus”. Af vedtægterne fremgår det, 
at huset skulle tjene til ”et åndeligt islæt 
og fremme det åndelige og materielle vel-
være”. I 1936 besluttedes det, at man i 

Jordløse Forsamlingshus i 125 år

forbindelse med generalforsamlingen 
også skulle afholde en fest, hvilket var 
en nyskabelse. 

Priserne har ændret sig en del igennem 
årene. I 1916 kostede det 1,16 kroner at 
afholde et missionsmøde og et bryllup 
kostede 6,25 kroner. I 1939 kostede det 
180 kroner at få rengjort Forsamlings-
huset – og det var for et helt år. I 1947 
var omsætningen på det formidable 
beløb af 7.876,61 kroner, hvilket gav et 
overskud på 499,50 kroner.

Gennem årene har der været afvik-
let mange forskellige arrangementer i 
Forsamlingshuset. Andespil og kortspil 
blev meget populære i en årrække. Ikke 

mindst andespillene var med til at give 
Forsamlingshuset et kærkomment bi-
drag til økonomien. Kortspil blev i be-
gyndelsen afviklet af Jagtforeningen. 
Senere blev kortspil overtaget af For-
samlingshuset. 

Udover diverse fester, har der gen-
nem tiden været afholdt mange forskel-
lige begivenheder. Nævnes kan f.eks. 
Hønseudstilling med mange interesse-
rede gæster. For de unge mennesker af-
holdtes gennem nogle år Coon Club med 
forskellige orkestre. Disse arrangemen-
ter var meget populære. Forsamlingshu-
set holdt i mange årtier høstfester, som 
også var meget velbesøgt af folk fra går-
dene med deres ansatte, Jordløse Mølle 
med deres ansatte, men også folk fra 
hele byen var med til at fejre, at høsten 
var i hus. Ligeledes blev der i mange år 
afholdt fastelavnsfest for børn med rig-
tig mange deltagere i flotte og kreative 
kostumer. 

I mange år var der lokal revy i For-
samlingshuset. Jordløse Boldklub stod 
for disse revyer, hvor lokale kreative 
kræfter skrev tekster, fremstillede kulis-
ser, instruerede, ja klarede det hele – in-
klusive sangtekster.

I forbindelse med afholdelse af di-
verse fester stod lokale ”damer” for ser-
veringen. Efterhånden begyndte der at 
blive serveret rødvin til maden. Man var 

Til venstre:
Jordløse 
Forsamlingshus 
februar 1996.

Herover:
Fjerkræudstilling 
i forsamlingshuset 
ca. 1983.
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ikke så godt vant, så kvaliteten var ikke 
altid den bedste, hvorfor flasken lige fik 
en sukkerknald, og iøvrigt blev varmet 
fra om eftermiddagen i varmehullerne i 
gulvet.

Gennem årene har vedligeholdelse og 
renovering været påkrævet. Da Jordløse 
Brugs blev nedlagt fik Forsamlingshuset 
det overskud, der blev ved lukningen. 
Beløbet blev anvendt til renovering af 
køkkenet. På det seneste er hele varme-
systemet blevet udskiftet og væggene er 
blevet malet. 

Der har været en del værter i forsam-
lingshuset. Værten stod for madlavnin-

gen til festerne og skaffede det nødven-
dige personale til serveringen. Tiderne 
har ændret sig, så nu er huset overgået 
til at være ”nøglehus”.

Hvordan 125 års jubilæet bliver mar-
keret står hen i det uvisse, men da huset 
rundede de 100 år var der festligheder 
over fire dage med reception, general-
prøve på en revy, fest med revy og ende-
lig revy endnu en gang på grund af den 
store interesse.

Forsamlingshuset ønskes alt muligt 
godt fremover. 

Karin Snitkjær 
og Birthe Grubbe

Til venstre:
Køkken- og serve-
ringspersonale.
Aase Magnussen, 
Herdis Madsen, 
Jytte Jørgensen, 
Else Ryssel, 
Solveig Nielsen og 
Grethe Kyrping.
1978.

Thorvald Aabrandt

Thorvald og Bertha Aabrandt’s datter 
Erna Olsen døde i 2020. I den forbin-
delse fik vi på arkivet indleveret flere 
kasser med bøger og andet efterladt ma-
teriale.

Undertegnede fik til opgave at sor-
tere bøgerne. Her blev min interesse 
fanget af to religiøse pamfletter fra hen-
holdsvis 1912 og 17, ”Se det Guds Lam” 
og ”om bøn”, der havde tilhørt Thorvald 
Aabrandt.

Religiøse bøger var ret almindelige 
på den tid. Det særlige ved disse var, at 
de var stemplet Lappvig-Finland, med 
en indskrift ”T. Aabrandt Hansen, S/S 
Elna, 18.8.22”.

Thorvald Aabrandt er ikke noget ube-
skrevet blad i Jordløse. 

Han var husmand i Jordløse i 66 år. 
Han var med til at stifte Jordløse-Trun-
derup lokalhistoriske arkiv i 1979 og vi 
har utallige håndskrevne dokumenter 
liggende fra hans hånd. Erindringer, 
slægtshistorier, ejerlister og lokalhisto-
riske noter, blandet med hverdagsbe-
skrivelse og filosofiske betragtninger. 

Men at Thorvald Aabrandt havde sejlet 
i sine unge år – i årene efter 1. verdens-
krig – var nyt for mig. Der var heller ikke 
noget at finde om det i de erindringer, vi 
havde liggende i arkivet.

Men så viste det sig, at Thorvald Aa-
brandt fra 1963–1984 havde været en 
flittig bidragyder til Nationalmuseets 
Etnologiske udgivelser, og at hans erin-
dringer fra tiden til søs var velbeskrevet 
i værket ”Søens Folk, beretninger fra år-
hundredeskiftet”, et 8-bindsværk af Ole 
Højrup.

Så det følgende er en fortælling fra 
1919–1923 om en fyrbøder, der efter-
følgende blev gift med en pige fra Haa-
strup og siden slog sig ned og levede lyk-
keligt til sine dages ende som husmand 
i Jordløse.

Fyrbøder med et mål
Thorvald Aabrandt blev født 1896 i 
Lemvig som den ældste af en søskende-
flok på 6. Han var 12 år, da han kom ud 
at tjene som hyrdedreng i 1908. Siden 
tjente han på en gård frem til konfirma-
tions-alderen. 

Se flere billeder fra 
forsamlingshusets 
125 år på side 
18-19.
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Til venstre:
Thorvald 
Aabrandt som 
tjenestedreng på 
Solbjerg. 
Thorvald er nr. 3 
fra venstre.
Ca. 1910.

Han ville gerne i lære som klejnsmed, 
men det magtede faderen ikke at hjælpe 
ham til. Så spurgte han en faster om 
hjælp, så han kunne komme på semina-
riet. Heller ikke der var hjælp at hente. 
Så tog han livet i egen hånd. I 1911 havde 
han tjent så meget ved småjobs ved siden 
af tjenesten på gården, at hele årsløn-
nen kunne sættes på en sparekassebog.  
Første november 1916 rejste han til Aal-
borg og arbejdede på en cementfabrik 
og han blev indkaldt til militæret fra 
marts 1917. Efter rekruttiden kom han 
på korporal-skolen. 

På korporal-skolen havde vi en skolelærer 
fra Ikast til at undervise os i skrivning, reg-
ning og sang. Jeg er ham taknemmelig for 
det, jeg fik lært. 

Da jeg blev hjemsendt i november 1918 
fik vi en ekstra godtgørelse, så vidt jeg hu-
sker på 280 kr. De blev sat på en sparekas-
sebog.

Tilbage i Aalborg satte krisen hurtigt 
ind, og efter 3 uger på understøttelse 
tog han til Sverige og fik hyre som kul-
lemper på en svensk damper ”Tasma-
nic”.

kom til at arbejde på kajen. Det gik 
langsomt med losningen. Officererne, 
der nu var havnearbejdere på Cuba, var 
trevne til at tage imod brostenene og få 
læsset dem på jernbanevognene. 

Den tredje dag kørte to lastbiler hen langs 
skibssiden fyldt med straffefanger og sol-
dater i forholdet en soldat for hver to straf-
fefanger. Nu blev fangerne sat til at losse 
skibet for brosten.

Det var nogle dage med leben ombord 
på skibet. Både fangerne og soldaterne 
fik besøg at venner og bekendte, og 
der blev delt både mad- og drikkevarer 
i stor stil på dækket. Imens stod Thor-
kild på dækket og passede skibets spil, 
blev mere og mere solskoldet og tjente 
en dollar om dagen ud over hyren som 
kullemper.

For nogle af pengene købte jeg nogle kasser 
med 20 cm lange havannacigarer, som jeg 
tog med hjem. Juleaften i Havanna er som 
enhver anden aften med åbne forretninger, 
så efter at have spist, var vi nogle stykker, 
der fulgtes ad op i byen og så butikker og 
folkelivet.
 
I byen mødte Thorvald Aabrandt en 
sønderjyde, der var flygtet fra tysk 
krigstjeneste under første verdenskrig. 

Skibet skulle til Nordsverige efter papir-
masse, der skulle til Baltimore i USA. Nu 
var vejen åbnet for mig til en verden uden 
for en fabriksport, uden for en bondegårds 
markskel, selv om arbejdsstedet nu var 
en mørk, beskidt støvende kulbunker med 
strengt arbejde.

Første jul til søs
Jul i Havanna i Cuba 1919 gjorde stort 
indtryk på den 23-årige fyrbøder. Fra 
snestorm i Baltimore til tropisk hede 
ankom skibet til Havanna 4 dage før 
jul midt i en havnestrejke. Det var fyldt 
med svenske brosten, der skulle losses. 

Skipperen samlede hele besætningen på 
dækket til skibsråd. Her læste han nogle 
paragraffer op af den svenske sølov. Efter 
den kunne vi ikke nægte nogen som helst 
slags arbejde i nødstilfælde. Vi havde at ud-
føre, hvad som helst arbejde, vi blev sat til. 
Dog som erkendtlighed fik vi hver en dollar. 
Er der nogen, der skal have noget sagt om 
det? Ja, hr. kaptajn, er det en dollar i alt el-
ler om dagen for at hjælpe til med losning 
af skibet? Det er en dollar om dagen. 

Er der mere inden skibsrådet hæves? 
Ja, hr. kaptajn, gælder den svenske sølov 
på Cuba?

Det gjorde den så kun om bord på ski-
bet. Så det blev skibets officerer, der 
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Han var nu statsløs, havde kone og 
barn i Argentina og sejlede som kok på 
en femmaster Newfoundland skonnert 
mellem Canada og Sydamerika. Han 
kom med ombord på Tasmanic:

Det var et menneske, der gennem andre 
søgte kontakt med barndomslandet, et 
land han aldrig nåede at se. Han døde nogle 
dage efter kontakten med os. Han kom i 
klammeri med en neger, der ramte ham i 
hovedet med en kødøkse. Endnu husker jeg 
den juleaften, hvor han sad og fortalte om 
lillesøster og hjemmet ved Lillebælts bred. 

Fra Cuba gik turen tilbage til Sverige, 
hvor hele besætningen afmønstrede 
Thorvald Aabrandt tog færgen fra Gøte-
borg til Frederikshavn og toget til Aal-
borg. I lommen havde han 1000 svenske 
kroner og nogle kasser havannacigarer 
til sin far. 

Jeg flottede mig og kørte i taxa fra statio-
nen og hjem. Der var stadig ingen mulighe-
der for et ungt menneske for at få arbejde, 
så jeg rejste ud af landet igen. De svenske 
penge blev vekslet og sat i sparekassen.

Drømmen var via London at rejse til 
Amerika. Men det viste sig umuligt at 
få visum til ”God´s own country”. I stedet 
blev det til en togbillet til Kings Lynn, 

hvor han påmønstrede ”et gammelt be-
skidt dampskib med norsk flag i agter-
stavnen”. Damperen hed ”Andorra”, og 
ombord på den tilbragte Thorvald Aa-
brandt de næste to år af sit liv.
 
Her blev jeg donkeymand, og herfra brev-
vekslede jeg i to år med en fynsk pige, som 
jeg ikke havde set, før jeg rejste hjem og 
friede. En donkeymand er en af skibets fyr-
bødere, som har pligt til at holde damp til 
skibets spil ved lastning og losning.

Som donkeymand kom man sjældent i 
havn, fordi man havde ansvar for spil-
lene ved lastning og losning. Til gengæld 
tjente man godt og brugte ikke mange 
penge på fornøjelser. ”Da jeg ikke nyder 
spiritus, fik jeg bestillingen”. Pengene blev 
sat i Bergens sparekasse.
 
De mange timers overtid gav godt med 
penge til køb af en landejendom. Jeg var 
måske ikke helt tosset, da jeg tog til søs for 
at blive bonde. Jeg rejste ud for at finde 
prinsessen og kongeriget. Jeg fandt begge 
dele. På Fyn.

Julen 1920
Julen 1920 tilbragte Thorvald Aabrandt 
om bord på Andorra ved den spanske 
atlanterhavskyst og i dagene fra den 21. 
til den 31. december skrev han dagbog, 

Thorvald Aabrandt 
sidder på bakken 
på s/s ”Andorra” 
i havnen i 
Santander og ser 
ud i disen.
Ca. 1920.

som blev sendt til penneveninden Ber-
tha, så hun kunne leve med i livet på 
søen. Her er et lille glimt fra juleaften:

Søndag, den 24. juleaftensdag
Det har været hårdt vejr sidste nat med 
overvande og det blæser endnu ret hårdt, 
drejede rundt om Kap Vincent kl. 11 men 
samtidig drejede vinden så vi fik den imod 
igen men heldigvis er vinden fra land så 
søen er ret rolig. 

Jeg var nede og arbejde som sædvanlig fra 
4 til 8 men gav mig dog tid til at gå op og 
spise Kl. 6. Vi fik flæskesteg og rødkål, ri-
sengrød og en flaske vin hver desuden en 
lagkage og en søsterkage til deling til tre 
mand foruden æbler og nødder så hvad ma-
den angår kunde vi ikke klage men det er 
dog alligevel ingen rigtig jul når vi sådan 
rakker rundt på søen og så var vi endog 
glade ved at vejret var så godt at vi kunne 
få maden i ro. 
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Sømandslivet
Det er en fryd at læse Thorvald Aa-
brandts erindringer om livet til søs. 
Men det er også svært at gengive. Han 
fortæller i hvirvlende tempo om skibe-
nes indretning, livet på søen og i hav-
nene, landgang, udlagte miner, inflatio-
nen i Tyskland, fagforeninger, strejker, 
missioner og menneskeskæbner – stort 
og småt mellem hinanden. Alt i alt efter-
lader det et levende billede af livet til søs 
for hundrede år siden. Men også af en 
mand, der i fire år levede, oplevede, og 
lærte på havet – både navigation, geo-

grafi, alverdens fremmedsprog, at sno 
sig og at håndtere de mest uforudsete 
situationer. 

Tit blev han valgt til særlige betro-
ede opgaver, da han ikke nød spiritus. 
Som under et ophold i Glasgow, hvor 
en kulminestrejke lammede alt. Skibet 
blev lagt for anker ude midt i strømmen. 
Hele besætningen blev afmønstret og 
sendt hjem. Kun den norske kaptajn og 
han blev tilbage som vagt.

Kaptajnen klagede over tandpine og gik 
til tandlæge og fik to kindtænder ud. Det 

blev tandpinen værre af, og han kom på 
sygehus. Her besøgte jeg ham. Da havde 
han fået en kæbeoperation og kunne ikke 
tale. Der var noget jeg absolut skulle have 
at vide, og som han ikke kunne få sagt. En 
sygeplejerske kom og fjernede mig. Det blev 
sidste gang jeg så ham. Otte dage senere 
fulgte jeg ham til graven.

Herefter boede han 7-8 uger alene på 
skibet Andorra i Glasgow, samtidigt 
med at han fik ordnet alt det praktiske 
efter kaptajnens død. Og han var også 
næste alene om at få skibet gjort sejl-

klart igen, da strejken omsider sluttede 
og en ny norsk besætning påmønstrede. 
Jeg var medlem af ’Svenske Eldera Union’, 
en fagforening, jeg sidst har kontaktet i 
Aalborg… Jeg glemte dog ikke at skrive 
et passende antal overarbejdstimer i af-
lønningsbogen. De blev honoreret.

I marts 1922 afmønstrede Thorvald 
Aabrandt S/S Andorra for at rejse til 
Danmark og møde den pige, han havde 
skrevet sammen med i to år, men endnu 
aldrig set. Efter en besværlig rejse på 
grund af isvinter nåede han til Odense.

Til venstre:
Postkort dateret 
den 16. september 
1921, og der står: 
“Frk. Bertha! 
En venlig hilsen 
fra Preston og fra 
Thorvald Hansen. 
Hvis du ikke kan 
kende mig på bil-
ledet så søg den 
mindst sure ud, og 
du har mig.
Det er hør vi er la-
stet med og som vi 
hentede i Oran det 
bruges til tov o.l.”

Til højre:
På den norske dam-
per “Andorra” fik 
Thorvald Aabrandt 
lejlighed til at lære 
spansk. Til venstre 
står messedrengen, 
dernæst Thorvald 
og næstsidst den 
norske kok. De 
øvrige er spanske 
besætningsmed-
lemmer.
Ca. 1921.
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Til venstre:
Bertha og Thorvald 
på bryllupsdagen 
den 20. juni 1924.

 I Odense købte jeg billet på stationen ved 
privatbanen Odense-Fåborg til en land-
station, der hedder Haastrup. På stations-
pladsen stod en ung, lyshåret, fynsk pige og 
modtog mig. 

Vi to, vi fulgtes ad til hendes hjem, en 
udflyttergård ved sogneskellet. Nogle dage 
senere friede jeg, og pigen var tosset nok til 
at sige ja.

Da giftemålet nu var på plads tog Thor-
vald Aabrandt endnu et år og tre måne-
der på søen. Derefter var der penge nok 
til drømmegården og han gik endelig i 
land. Efter en tid som landbrugsmed-
hjælper på forskellige gårde flyttede 
han og Bertha den 20. juni 1924 ind 
på ejendommen Strandbyvej 77 i Jord-
løse. Ejendommen blev købt kontant for 
18.000 kr. Her boede de sammen de næ-
ste 66 år.

Da Thorvald døde i 1991 – 95 år gam-
mel – blev gården solgt. Bertha levede 5 
år mere på plejehjem. Hun var 99 år, da 
hun døde. 

En sidehistorie
Ikke nogen drøm
Et gammelt minde af Thorvald Aa-
brandt fra hans unge år i København  
Da en uerfaren ung mand kom fra et damp-
bad i det Gamle København:

Kommen ud på gaden var følelsen et 
sandt velvære ved at være til. En følelse 
som at være født på ny. Lidt efter fik jeg 
tilbud om at blive født på ny. Et tilbud 
som jeg selv var ude om ved at være grov 
i munden hos en ”dame”. ”Ej til nogen 
som be’r, vil jeg sige nej”, står der i visen. 
Det gjorde jeg med det til følge, at jeg fik 
tilbud om at blive født på ny.

I gaden hvor badeanstalten var, lå en 

Til højre:
Thorvald og Bertha 
Aabrandt i haven 
ved Risbjerghus. 
ca. 1975. 

tobakshandel. Butiksindehaveren var en  
halvgammel, snusket, forpjusket kvinde. 
Da hun modtog pengene for cigaren, 
strøg hun mig over kinden og sagde: ”Vil 
du ikke med ind i baglokalet”? 

Svaret kom omgående groft og bru-
talt. Nu var jeg gået herind lige fra bade-
anstalten med en følelse af at være ren, 
helt befriet for snavs. Muligt kan det 
være årsag til mit kluntede, ubehøvlede 

svar. ”Nej tak, jeg ønsker ikke at dele rede 
med en so”. 

Så kan det nok være, at jeg fik en or-
dentlig skylle af københavnersprogets 
værste skældsord, og så et tilbud om at 
blive født på ny.

”Pas du på, at jeg ikke krænger kussen 
ned om ørene på dig, dit dumme bondejok, 
så kan du føle, hvordan det er at blive født 
på ny!”

Hvis sådan noget ikke kan komme 
ind under begrebet voldtægt, hvad er 
det så? Indholdet af cigaren var noget, 
der var reven sammen ud i Dyrehaven. 
Det osede langt væk, og det smagte 
væmmeligt. En mislykket dag selv om 
den begyndte med en større renselse. 

Denne artikel baserer sig på fortællinger 
af Thorvald Aabrandt, der er gengivet i 
”Søens Folk, beretninger fra århundre-
deskiftet” bind 3 og 4. Værket er redi-
geret af Ole Højrup og udgivet i 1986. 
Ole Højrup skriver om sin metode, at 
han har redigeret og sammenskrevet 
beretningen om Thorvald Aabrandts liv 
til søs, med udgangspunkt i mange en-
keltstående fortællinger fra Thorvald og 
Bertha Aabrandt, ligesom det er de to, 
der har leveret billedmaterialet.

Rikke Schultz
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Billeder fra arkivet

Otto’s Museum
I 1937 overtog Otto Nielsen ejendom-
men ”Grøftebjerg” – Søbo Løkker 28 
efter sine forældre Bodil og Jørgen Niel-
sen. 

Her drev Otto sit landbrug sammen 
med sin søster Marie Kirstine( kaldet 
Kirstine).

I hjemmet på ejendommen havde 
Otto Nielsen indrettet et museum – et 
såkaldt hjemstavnsmuseum med mange 
forskellige effekter, som han selv havde 
samlet i årenes løb. Efter Otto’s død i 
1991 passede Kirstine på museet indtil 
hendes død i 2000.

På billedet til ven-
stre ser vi Kirstine 
sammen med en 
gæst i Otto’s Mu-
seum, hvor hun 
viser de mange ef-
fekter frem. 
F.eks. Lanterner, 
træskeer i forskel-
lige størrelser, 
vægte, en bar-
selspotte, kar mv. 
1993.

Herover:
Kirstine i museet stående mellem blandt 
andet en kornvægt og en vugge. Stolpen er 
flot dekoreret med bl.a. hestesko.
1993.

Bente Bøge

Til højre: 
Kirstine sammen 
med en gæst i 
museet.
1993.

Herover:
Søskendeparret 
Kirstine og Otto 
Nielsen til fest.
1970’erne.
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Jordløse Forsamlingshus 1896-1921
Til venstre: Dilettant i Jordløse Forsam-
lingshus i 1920’erne. 
Forrest fra venstre: 1. Karl Julius Peder-
sen, 3. Valdemar Pedersen. 
Bagerst: 3. Anna Andersen, 5. Martin 
Lasthein.

Nederst til venstre: Deltagerne i hushold-
ningsudvalgets sykursus. ca. 1948.

Herunder: Borgmester Børge Jensen afslø-
rer Svend Iversens gavlmaleri ved 90-års 
jubilæet 1986.

Personale anno 1950. 
Fra venstre: Millard Roy, Helge Topp Jensen, Nora 
Vestergaard, Inger Løndahl, Hanne Hansen, Edith 
Alstrup, Ella Topp Jensen, Anna Jensen, Kirstine Ja-
cobsen.

Musik og personale anno 1974. Fra venstre:
Aksel Jørgensen, Keld Jørgensen, Grethe Kyrping, 
Karin Snitkjær, Ella Topp, Bente Andersen, Ruth 
Holm, Aase Magnussen, Else Ryssel, Annette Grøn-
kær Pedersen.

Fastelavnsfest for voksne 1985. Fastelavensfest for børn 2000.
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Laurits Nielsen Munch
sognepræst i Jordløse og Haastrup 1700-1725

I den katolske tid var præsterne som 
bekendt ikke gift, men efter reforma-
tionen opstod der et nyt problem med 
hustruer og enker efter præster. Deres 
forsørgelse ordnedes praktisk derved, 
at nye sognepræster var forpligtede til 
at gifte sig med enken efter forgænge-
ren. Undertiden hører man, at der var 
en datter, som han hellere ville gifte sig 
med, og så kunne moderen blive boende 
i sit gamle hjem. 

Der er også eksempler på, at en kan-
didat havde fået et embede med for-
pligtelse til at ægte enken, men da han 
skulle overtage det nye embede, ville 
han alligevel ikke ægte hende, og så op-
stod der juridiske problemer, som den 
godsejer, der havde kaldsretten til em-
bedet, måtte se at klare.

Om det var tilfældet for Laurits Niel-
sen Munch er uvist. Han tiltrådte som 
præst i Jordløse-Haastrup i 1700, men 
kontrakten om forsørgelse af præsteen-
kerne (på det tidspunkt var der 2) blev 
først udarbejdet i august 1701. Senere 
på året blev Laurits Munch gift med Jo-
hanne Margrethe Rasmusdatter Leer-

gaard fra herregården Skærbæk, nuvæ-
rende Minendal. 

Laurits selv var søn af sognepræst 
Nielsen Hansen Munch og Karen Hans-
datter Sadolin, Helsingør.

De to præsteenker var henholdsvis 
Maren Barfoed, der var enke efter Lau-
rits Andersen Hoff (sognepræst 1637-
1667) og Anna Lauritsdatter Hoff der 
var enke efter Hans Lauritsen Acton 
(sognepræst 1667-1700). De to sidst-
nævnte var fætter og kusine, børnebørn 
af Christen Lauritsen, der var sogne-
præst i Jordløse 1596-1636. Anna var 
desuden steddatter til Maren Barfoed. 

Contract 15. august 1701 
mellem Sognepræsten 
og tvende Præste Enker
Laurits Munch indskrev kontrakten i 
kirkebogen. Den bringes her i en lidt re-
videret og lettere læst udgave. 

Anno 1701 d. 15. August blev gjort 
contract til forening mellem Sognepræ-
sten i Jordløse og Haastrup menighe-
der, hæderlig og vellærde mand Hr. Lau-
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ritz Munch og begge præsteenker der, 
de hæderlige og gudfrygtige matroner 
Maren salig Hr. Lauritses og Anna sa-
lig Hr. Hanses, anlangende den aarlige 
afgift og deres vedkommende løn udi 
velærværdige provstens, velfornemme, 
men hæderlige og høylærde mand, Ma-
gister Claus Michelsen, sognepræst udi 
Nørrebroby menighed og provst udi Sal-
ling Herrit, saavel som de ærværdige og 
vellærde Sognepræst Hr. Dines Hansen 
udi Synderbrobye og Hr. Jørgen Peder-

sen udi Vester Hæsinge. Overværende 
var Hr. Lauritz Munch og paa enkernes 
vegne den ærværdige, hæderlige og vel-
lærde mand Hr. Mathias Hoff, Sogne-
præst udi Svanninge menighed. Saale-
des blev sluttet:

1. Skal Hr. Lauridz Munch udi god gang-
bar Dansk mønt Aarligen Penge 15 Sldr:  
skriver femten Sldr: og det saaledes, at 
han deraf Leverer til Jul 5: skriver fem 
Sldr: Paaske 5: skriver fem Sldr. Pinse 
dog iligemaade 5: skriver fem Sldr.

2. Derforuden haver han at Levere Aar-
ligen til hver Mortens dag af god Sundt 
og dygtigt Korn, 8 tdr: skriver otte tøn-
der Rug, 2 tdr: skriver to tønder Byg, 6 
tdr: skriver Sex tønder Havre, 1 tdr. og 4 
skpr: skriver En tønde og fire skpr. Bog-
hvede. 2: skriver toe skpr. Ærter.

3. Af Paaske Æg Leverer han i fasten el-
ler i det Seneste udi Paaske-uge 9 Sneese, 
skriver Ni Sneese og det Aarligen.

4. Der foruden haver Hr. Lauritz at give 
dem af Kvægtienden Aarligen 4 L: skri-
ver fire Lam, 4 g: skriver fire gæs, hvilke 
som ikke begæres de Bedste, saa Bør de 
ej heller at være de Ringeste, Bemelte 
Lam tilvises dem paa tiendestedet, ved 
Sædvanlig tiende tid, men Gæssene Le-

Til højre:
Siden i kirkebogen, 
med kontrakten 
om præsteenkernes 
forsørgelse.
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veres dem, naar de efter Sædvane ved 
Michelsdagstiden optages.

5. I Steden for forrige vilde Her Lauritz 
Munch heller give penge og Blev Accor-
deret paa 5 Sld: 2 M:, skriver fem Sldr: 
toe mark danske som til Paaske, eller i 
det seneste til Philipi Jacobi vulgo (Val-
borgsdag 1. maj), Aarligen leveres, For-
bemelte Aarlige afgift;

Herefter opremses fordelingen af oven-
nævnte penge og naturalier. Anna skulle 
have dobbelt saa meget som Maren. Mulig-
vis fordi hun havde ugifte børn.

De to kvinder skulle åbenbart bo sam-
men i de rum som Maren hidtil havde be-
boet. Kontrakten slutter:

Husværelsen angaaende
Da Haver Hr. Lauritz Munch foruudt-
legge Enkerne ded Huusrum, som Ma-
ren Salig Hr. Lauridzses hidindtil brugt 
og beboet har, som er den voerden ende 
af det Øster hus, som tilforn Kaldes Sko-
len og Baghuset med husrummet hentil 
Stuehuset, med tilhørende loftrum, og 
underværende Kælder tillige med den li-
den indbygte Krog af hosværende Korn-
lade, hvortil dør og Gang haspes ved den 
øster side af Skorstenen. Dog Saa, at 
Vinduer og døre til den side mod gaden 
forflyttes, og dem ingen udgang eller 

udsigt til gaarden tillades, hvilket naar 
her Lauritz har indrettet, har de self be-
melte huusværelse at holde vedlige og 
forsyne, som de til dens Lovlig nytte og 
fornødenhed best ved og Kan. Naar no-
gen af Enkerne ved døden afgaar, træder 
den overlevede til fulde afgift og hus væ-
relse allene dette forpligter hr. Lauridtz 
Munch sig til herefter, Christelig og Ret-
færdig at efterleve, og i Øvrigt har alle 
parter sig efter Kongl: Majestæts Lov al-
ler Underdanigst at forholde.

Actum Nørrebrobye Præstegaard
ut Supra –

Denne Contract og forening er saaledes 
gjort som forskrevet staar, vidner vi un-
derskrevne.

Lauritz Munch
Claus Michelssø                         Dinis Hanssøn

Jørgen Pederssøn

En tildragelse som Lauritz Munch også be-
skrev i kirkikebogen var nedenstående:

En grusom historie 
om et misfoster
Tirsdag, den 15/5 1703 blev Rasmus 
Lauritsen Woxen’s vanskabte pigebarn 
født, hvis baghoved var borte fra ørerne 
af. Det venstre øje var lukt, det højre 
stod aaben og var ej ulig et hareøje.

Til højre:
Overgangen mel-
lem Jordløse og 
Haastrup i Møller-
gyden anno 2021. 
I dag er Hattebæk-
ken rørlagt under 
vejen.

Overdelen af munden var borte; næ-
sen var flad, ingen næseborhul paa ven-
stre side, men et paa højre.

Havde arme og hænder. Det venstre 
bryst var større end det højre. Var født 
med venstre ben i højre arm.

Fødderne var meget skæve, ja, saa 
skæve, at var dette foster vendt med 
hovedet i øster, saa vendte fødderne i 
nordøst. Havde fem tæer paa hver fod.

Paa ryggen var en oval figur, rundt 
nedad, spidst opad, som sad i blodig kød.

Dette foster har haft liv til i mandags, 
dagen før hun blev født.

En overnaturlig 
tildragelse
Ifølge overleveringer kunne Lauritz  
Munch mere end sit fadervor. Følgende 
fortælles:

Paa vejen imellem begge sognebyerne, 
Jordløse og Haastrup, var der en bro, som 
ikke altid var god at komme over. Engang 
kom præsten kørende over den; da med 
et blev hestene staaende og var ikke til at 
bringe videre, før præsten bad kusken, at 
tage det ene baghjul af og kaste det op i 
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vognen. Da fløj hestene atter afsted med 
dem ad Haastrup til, og hvad der havde 
været i vejen ved Broen, det saa kusken 
ikke, men han tvivlede ikke paa, at „det” 
havde baaret den ene aksel, indtil hjulet at-
ter blev sat paa. 

Laurits Munch døde i februar 1725 
og hans hustru Johanne Margrethe et 
halvt år senere. Sammen fik de 3 sønner 
og 5 døtre:

Friderich Lauritzen Munch 1702–
1745.

Født i Jordløse død i Faaborg. Blev i  
1726 gift med Mette Høysgaard. 

Christian Corfitz Munch født i Jord-
løse 1705.

Hannibal Nielsen Munch 1708-1782. 
Født i Jordløse, død i Flensborg. Blev 
gift med Christina Falsen.

Af døtrene har vi kun kendskab til en: 
Christenze Anna. Født i Jordløse præ-
stegård 1706 og død på Jordløse Hospi-
tal 1788. 

Hun blev gift i 1728 gift med Jens 
Jørgensen. Han angives at være gård-
mand. Han var ikke fæstebonde men 
har sikkert fæstet et mindre husmand-
sted. Han døde i 1753. Nogle af deres ef-
terkommere blev boende i Jordløse: 

Sønnen Lars Jensen Munch *1733 
var gift med Maren Pedersdatter fra 

Lindelygård. Han fæstede det nuvæ-
rende Kellerhus, Landevejen 8 i 1769, 
han var skrædder og boede her til sin 
død i 1817.

 
En anden søn Henrik Jensen Munch 
1741-1812 var gift med Johanne Hans-
datter fra Ærtebjerggård. Han boede i et 
hus ved siden af broderen. I folketælling 
1801 benævnes han Henrik Jensen Ryt-
ter og huset blev kaldt sergenthuset. 

Hans datter Karen 1786-1830 blev 
gift med hjulmand Hans Lorentzen 
1797-1859, som fæstede et hus ved Ny-
gård. De fik i 1825 sønnen Henrich, men 
Karen døde ung. Selv om Hans Lorent-
zen blev gift 3 gange fik han ikke flere 
børn, så det var Henrich der fæstede hu-
set efter sin stedmoder i 1864.

Henrich havde deltaget i 3-årskrigen 
1848-1850. Han ernærede sig ligesom 
faderen som hjulmand og blev gift med 
Johanne Nielsen fra Strandby. I 1875 
overtog de hendes forældres ejendom – 
det nuværende Strandbyvej 28. Henrich 
døde i 1904.

Læs mere om Henrich og hans delta-
gelse i 3-års krigen 1848-1850 på de føl-
gende sider.

Ulla Nyborg

Henrich Hansens vandrebog
Vi har i Jordløse-Trunderup lokalhisto-
riske arkiv en afskrift af Henrich Han-
sens Vandrebog fra 3-års krigen 1848-
1950. Vandrebogen dækker perioden 
2. april 1849 til 20. februar 1851. Ifølge 
Henrich Hansens ansøgning om for-
tjenstmedalje deltog han i krigen alle-
rede i 1848. 

På indersiden af omslaget står skrevet:
Denne bog tilhører Henrich Hansen Jord-
løse ved 10de lette Infanterie Batilion 1ste 
Compagni No 107.
Almsted skreven 6. september 1849.

Afskriften er foretaget i 1979 af Ruben 
Hansen, der var den første formand for 
Svanninge Folkemindesamling. Den ori-
ginale bog blev på det tidspunkt opbe-
varet hos Ingeborg og Jørgen Petersen 
i Faldsled. Ingeborg var født i Strandby 
og barnebarn af Henrich Hansen.

Udover afskriften har Ruben lavet 
nogle fine illustrationer til bogen og i ef-
terskriftet giver han en gennemgang af 
baggrunden for krigen. 

Henrich Hansen skrev i vandrebogen 
næsten dagligt, her bringes kun enkelte 
uddrag, men hele bogen og Ruben Han-
sens efterskrift kan hentes på https:// 
arkiv.dk/vis/802290. Af hensyn til 
skrive- og læsbarhed har jeg benyttet 
moderne retskrivning, ligesom der ved 
stednavne er brugt nuværende stavning.

3-årskrigen eller 1. Slesviske Krig ud-
kæmpedes mellem Danmark og Slesvig- 
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Holsten. I marts 1848 dannede Hertug-
dømmerne, der hidtil havde været rege-
ret fra København, en provisorisk rege-
ring i Kiel, idet man ønskede at blive en 
selvstændig del af Det tyske Forbund. 
Prinsen af Nør overtog ved et kup fæst-
ningen i Rendsborg og mange menige 
slesvig-hostenske soldater fulgte ham. 
Den danske hær blev sendt til Sønder-
jylland og gik over Kongeåen og her kom 
krigens første sammenstød - slaget ved 
Bov 9. april 1848.

Oprørerne blev drevet tilbage til 
Rendsborg, men blev forstærket med 
styrker fra Det tyske Forbund. Herefter 
måtte de danske soldater trække sig til-
bage til Als, mens store dele af Jylland 
blev besat. Efter pres fra stormagterne 
blev der indgået våbenhvile indtil april 
1849. Det er efter våbenhvilens ophør 
Henrich Hansens vandrebog starter.

Vandrebog for 
Henrich Hansen
Den 2. April 1849
Drog vi for første gang kl. 9 om aftenen 
over på Sundeved på feltvagt1. Den 3. mar-
cherede vi til en herregård, som hedder 
Grøngrøft, samme aften tilbage til en by 
som vi havde været om dagen, som hedder 
Sottrup og lå der om natten. Den 5. på felt-
vagt tæt uden for Sottrup. 

Den 6. til en lille herregård som hedder 
Sandbjerg, 7. til Ragebøl samme dag til-
bage til Sandbjerg den 8. ligeledes, den 9. 
på feltvagt, den 10. tilbage til Dybbølbjerg 
på piquet2 samme dag til Als til Vollerup 
den 11., til brohovedet på piquet, den 12. 
til Klinting, den 13. havde vi en hård kamp 
på Sundeved thi tyskerne stormede på kl. 3 
om morgenen i den faste mening at indtage 
Als, men det var de for små til, de fik alvor-
lig klin af vores faste batterier. Kl. 7 ryk-
kede vi over og vi blev afløst ved middags-
tide og vi erobrede to prøjsiske kanoner, 
men vi måtte også betale dem med menne-
sker, thi med  døde og sårede mistede vi 50 
mand af bataljonen.  

Det fremgår af teksten at soldaternes liv 
i krigen var en uendelig række af vagter, 
marcher og egentlige, men meget få vir-
klige slag samt en del små træfninger og 
forpostfægtninger. 

Soldaterne var udover krigshandlin-
ger udsatte på grund af de mange vag-
ter, marcher i kulde og regn, samt over-
natning i jord- eller grenhytter og uop-
varmede barakker. Soldaterne blev også 
indkvarteret privat og hjalp så værterne 
med forefaldende arbejde. Henrich be-
retter:

Den 7. September blev jeg indkvarteret i 
Almsted Skov hos gårdmand Christen Pe-

1. Feltvagt = 2. An-
grebs- eller forsvars-
kæde.

2. Piquet = 3. Angrebs- 
eller forsvarskæde.

Modstående side:
Kort over Sønder-
jylland.
Henrich Hansens 
deltagelse i krigen 
foregik omkring 
Sønderborg og 
Slesvig.

Nuværende grænse

Grænsen efter 1864
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gang fremgår ikke hans vandrebog. Han 
beskriver kun sine egne oplevelser. 

Slagene ved Isted 
og Mysunde
Juli 1850
Den 14. juli da måtte jeg på Augusten-
borg Lazaret og lå der til den 22., da jeg 
blev rask og rejste til Sønderbog den 23. og 
blev sejlenes med dampskib til Flensborg, 
samme dag marcherede jeg en mil sønden 
for Flensborg og jeg kom til min bataljon 
igen. Den 24. rykkede hele brigaden atter 
sønder på til et par mil fra Flensborg. Den 
25. om natten kl. 1 marcherede vi igen og 
kl. 2 stødte fjerde liniebataljon på fjenden 
og fordrev dem noget tillige med 3. jæger-
korps og kl. mellem 5 og 6 og blev fjerde lin-
jebataljon afløst, og vores bataljon måtte 
ud i stedet, og kampen varede til kl. 2 om 
eftermiddagen, og kl. 6 marcherede vi til 
en by som hedder Tolk bagefter tyskerne, 
for de måtte retirere, for den årsag at vo-
res højre flanke kunne snart have afskåret 
dem ved Slesvig. 

September 1850
Den 28. om morgenen kl. 4½ blev vi alar-
meret, fordi at de frygtede for angreb fra 
tyskerne. Men alting blev roligt. Den 29. 
ligeledes og tillige marcherede vi i forpost 
og afløste 3. reserve-bataljon og marche-

De vigtigste slag 
i  3-års krigen

9. april 1848:
Slaget ved Bov

23. april 1848: 
Slaget ved Slesvig

5. juni 1848:
Slaget ved Dybbøl

5. april 1849: 
Slaget i Egernførde 
Fjord

23. april 1849: 
Slaget ved Kolding

31. maj 1849: 
Rytterfægtningen 
ved Århus

6. juli 1849: 
Udfaldet fra 
Fredericia

25. juli 1850: 
Slaget på Isted 
Hede

12. september 1850: 
Slaget ved 
Mysunde

4. oktober 1850: 
Stormen på 
Frederiksstad

rede til byen Kosel og blev indkvarteret 
der, den 11. stillede vi om morgenen kl. 5 
til eksercits. Den 12. havde vi et hårdt slag 
med tyskerne fra Cochendorf til Mysunde, 
fordi at vi måtte retiere og slaget var fra kl. 
11 og til aften, da trak tyskerne sig tilbage. 
Den 13. måtte vi ud og have vores gamle 
stilling i kjæden og om aftenen tilbage over 
Slien til en by som heder Broderby og blev 
indkvarteret. Den 14. stillede vi om morge-
nen tidligt kl. 3½ og marcherede over Slien 
for at besætte løbegravene ved Mysunde 
og kl. 8 marcherede vi tilbage til Broderby 
i samme kvarter.

Henrich Hansen blev herefter indkvar-
teret forskellige steder omkring Slesvig 
og er her indtil krigen slutter. Han del-
tog ikke i flere slag, men beskriver en 
række af marcher, inkvarteringer, ekser-
cits samt mindre træfninger. Om julen 
1850 skriver han:

December 1850
Den 22. på piquet og fik lønning, den 23. 
til lille Broderby og var der den 24. og 25, 
som var 1. juledag, den 26. som var 2. jule-
dag på forpost og der var tyskerne nede at 
hilse glædelig jul, men det var med kugler 
og krudt. 

Den 31. som var den sidste dag i året 
blev vi alarmeret om morgenen kl. 7 og vi 
måtte ud og tage et lille tav med dem ved 

dersen og den første dag hjalp vi dem at 
kjøre havre ind, den 9. var der barselgilde 
den 10. til eksercits den 11., 12., 13., 14. 
ligeledes og den 15. på vagt ved Augusten-
borg slot og blev afløst den 16., den 17. til 
eksercits om formiddagen.

Henrich Hansen blev ikke såret i løbet 
af krigen, men blev indlagt på Lazaret 2 
gange på grund af sygdom. Han fik orlov 
én gang på ialt 8 dage. 

Indtil juli 1850 blev han indkvartet 
forskellige steder på Als og deltog åben-
bart ikke direkte i krigshandlinger.

Samtidig med at krigen fortsatte blev 
der ført forhandlinger om våbenhvile 
og den 2. juli 1850 trak de tyske tropper 
sig ud af krigen og Slesvig-Holstenerne 
kæmpede videre alene. Henrich Hansen 
betegner dog hele krigen igennem fjen-
den som tyskere eller preussere.

Hvor meget han har vist om krigens 
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herregården Mølhortt og den blev afbrændt 
og det varede til hen på formiddagen, så trak 
tyskerne sig tilbage samme dag til Kosel. 

Stormagterne gennemtvang våbenhvile, 
og krigen sluttede i februar 1851. Dan-
mark overtog igen kontrollen med her-
tugdømmerne, men de problemer, der 
havde ført til krigen, var ikke blevet løst, 
hvilket var medvirkende til udbrudet af 
den 2. Slesviske Krig 1864. 

Bogen slutter:

Februar 1851
Den 1. til eksercits to timer fra kl. 9 til 11. 
den 2. på arbejde i Slien og optrække en 
færge som var gået til bunds. Den 3. drog vi 
derfra Arnæs til Flensborg og blev indkvar-
tert og der var stor stads gjort for os, der 
var rejst en stor æresport for os, og damer 
og piger forærede os kranse til at sætte på 
vores felthuer og lå der den 4. 

Den 5. drog vi derfra og kom ombord 
på damskibet Holger Danske og kom i land 
i Korsør og vi marcherede 1 mil ud på lan-
det og vi blev indkvarteret i en landsby som 
hedder Tjæreby. Den 6. drog vi derfra til 
Slagelse og den 7. kørte vi til Ringsted og 
der var også oprejset en æresport, hvor der 
var skrevet et smukt vers som lyder således: 

Kriger din blev Seirens Palme
Heltemodets løn

Et mødested i en landsby

Alle huse af en vis alder får deres egen 
historie. Huse som har været rammen 
om forskellige menneskers liv og må-
ske andre funktioner end blot beboel-
ser. I alle landsbyer omtales visse huse 
ved tidligere beboeres navne som ”Gre-
gersens gård”/”konsulentens hus” eller 
tidligere funktion (”den gamle smedje”). 
Bliver man kun en kortere årrække i et 
hus i landsbyen, bor man i folkelig om-
tale i en ”andens” hus. 

Således også med bynavnet Trunde-
rup. Formen ”Trunderup” forekommer 
første gang i 1527. Forleddet er (ifølge 
Martin Jensen i skriftet ”Haarby Å dal 
– natur og kultur” fra 1998) et gammelt 
dansk mandsnavn Thrønd. Efterleddet 
rup = torp betyder sted eller udflyttet 
landsby. Bonden Thrønd har velsagtens 
flyttet sin gård fra Jordløse og har der-
med lagt navn til landsbyen Trunderup.

Det kan være fascinerende at udfor-
ske historien om den bolig, som udgør 
ens eget hjem, hvilket er tilfældet for 
denne artikel. Det særlige ved huset 
på Trunderupvej 70, som min familie 
erhvervede i 1989 – er, at den har skif-

tevis virket som skole, forsamlingshus, 
virksomhed og familiebolig. Jeg håber, 
at beskrivelsen ikke kun har privat inte-
resse, men den også giver et indtryk af 
forskellige perioders vilkår for samvær 
og kultur.

De tre skoler 
i Trunderup
Landsbyen Trunderup har gennem ti-
den haft tre skoler, dog ikke alle sam-
tidigt. Den ældste skole blev bygget i 
1846 Trunderupvej nr. 63. For at få stil-
ling som enelærer i Trunderup skulle 
man samtidigt virke som organist ved 
kirken i Jordløse. Læreren i Jordløse 
havde ret til titel af kirkesanger. I første 
stillingsopslag krævedes uvist af hvilken 
grund, at ansøger skulle være ugift. Ud 
over løn havde man fri bolig med ret til 
24 læs tørv årligt til opvarmning af bolig 
og skole. 

Kravet om at være enlig må være fra-
faldet for på et foto fra 1896 ses læreren 
nu med kone og de 50 elever foran sko-
len. At dømme efter billedet var skole-

Ingensinde skal den falme
Blomstre mig skjøn
Ja, så længe Danmark lever
Danske Hjerter takker Eder
Frederiksstads og Idsteds minder
aldrig, aldrig svinder.

Den 8. drog vi derfra og til Roskilde og 
blev der indkarteret. Den 9. tog vi med 
jernbanen til Kjøbenhavn, og da vi kom til 
Vesterbro, var det meget af det kongelige 
som modtog os og med megen glæde, og der 
blev fyret med kanoner, 9 skud på volden 
for os ved Vesterport, og mange tusinde 
mennesker fulgte os igennem gaderne til 
Christiansborg Slot, hvor kongen selv kom 
og hilste på os og takkede os for vores ud-
holdenhed og tapperhed, og så kom vi ind i 
ridehuset og fik her megen spise og drikke 
som vi kunne nyde, og så megen gammel 
afbrændt vin, som vi ville drikke og hver 
en cigar, og hele livgardens musik gik for os 
mens vi spiste, og så mangen smukke taler 
som der blev holdt, så vi næsten græd af 
glæde og dette taffel varende i et par timer, 
så blev vi indqvarteret på Vesterbro. 

Den 15. fik jeg mit permitionspas og rejste 
derfra den 16. til mit hjem og dermed var 
denne historie slut den 20. februar 1851.

Henrich Hansen

Ulla Nyborg

Henrich Hansen 
blev tilkendt 
erindringsmedaljen 
for sin medvirken i 
3-års krigen.
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gang ikke en fornøjelig affære. Eleverne 
var delt i 2 hold og gik i skole hver an-
den dag – 3 dage om ugen. Med denne 
ordning kunne børnene gå til hånde 
hjemme den halve uge. 

I midten af attenhundredetallet er 
antallet af ulovlige  forsømmelser proto-
kolført til 699. De mange forsømmelser 
fandt formodentlig sted i landbrugets 
travle perioder. Elevfraværet ændrede 

sig markant frem mod slutningen af år-
hundredet til kun 148. Skolen blev ned-
lagt i 1905.

Som nabo til den ældste skole ligger 
Trunderup Forskole, Trunderupvej 59 –
den blev bygget i 1913. Her blev de yng-
ste elever undervist af småbørnslærer-
inde Clara Olsen og senere af frk. Karen 
Larsen helt op til 1965. Jeg var heldig at 
kende Karen Larsen, da jeg selv blev an-

sat på Jordløse Centralskole i 1975. Hun 
underviste stadig og var en ualmindelig 
ligefrem og elskelig kvinde. 

Elevtallet i landsbyen Trunderup var 
op til 1930 over 50, i 1920 var der endda 
82 elever. I 2020 er der ganske få skole-
pligtige børn i Trunderup.

I 1905 byggede man en ny skole på 
Trunderupvej 70 som erstatning for 
skolen fra 1846. Bygningen bestod dels 
af lærerbolig og en skoledel med gavl 
mod vejen. Skolestue med kakkelovn og 
gymnastiksal. Men toilet ..? jovist, på 
gavlen i den nuværende garagebygnin-
gen ses tydeligt tilmurede døre til 4 la-
triner på række og helt yderst et pissoir. 
Jeg gætter på, det var de største elevers 
opgave at tømme spandene!

Den længst virkende lærer i Trun-
derup skole var Ole Johan Lund. Han 
blev ansat i 1922 og boede med familie 
i Trunderup skole indtil 1940, hvoref-
ter han mod sin vilje blev overflyttet til 
Jordløse Centralskole under førstelærer 
Martin Madsen Lasthein. Lund og fami-
lie måtte flytte til skolen på Landevejen 
i Jordløse. Lund vedblev i sin stilling i 
Jordløse til 1958

Efter opførelsen af Trunderup For-
skole i 1913 blev kun de ældre årgange 
undervist i skolen på nr. 70. De yngste 
begyndte skolegangen i forskolen på 
Trunderupvej nr.59. Skolen på Trunde-
rupvej 70 blev nedlagt i 1940, da sogne-
rådet, som et af de første på Fyn, opførte 
en Centralskole i Jordløse, hvorefter 
eleverne efter de første år i forskolen i 
Trunderup skulle fortsætte skolegangen 
i Jordløse Centralskole. 

I 1970 overgik Trunderup Forskole, 
Trunderupvej 59 til privateje. Karen 
Larsen blev boende i huset efter skole-
nedlæggelsen, indtil det blev købt af Rie 
(Anne Marie) og Thorkild Rasmussen. 

Trunderupvej 70 bliver 
forsamlingshus
I 1941 købte områdets beboere Trun-
derupvej 70 til forsamlingshus. I lig-
hed med det netop vellykkede opkøb af 

Herunder:
Gavlen med de til-
murede latrindøre.

Herover:
Elever og lærer i 
Trunderup 1896.
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”Landsbyens hus” (tidl. Jordløse skole) 
solgtes der dengang andelsbeviser… à 
10 kroner. Prisen for overtagelsen var 
8.000 kr. På arkivet har vi partbrevsop-
tegnelser på 110 andele alene i 1941. Til 
dækning af købssum i øvrigt optog be-
styrelsen et lån i Sparekassen. 

Stuehuset blev udlejet til gartner 
Svend og Astrid Hansen for 25 kr./md. 
med ret til at få beværtningen ved fester 
i Forsamlingshuset og betaling for ser-
vering og rengøring. Lejeren skulle sørge 
for opvarmningen af lokalet. Gartneren 
Svend Hansen havde drivhus i haven og 
tjente ekstra ved at sælge grøntsager ud 
af huset.

Stor aktivitet i 
forsamlingshuset
Gennem årene har bestyrelsen afholdt 
høst- og juletræsfester med meget stor 
tilslutning, både børn og voksne til-
meldte sig, og ofte var deltagerantallet 
over 150. For børnene var der tønde-
slagning med udklædning ved fastelavn. 
Der blev opkrævet entré for både børn 
og voksne, så festerne var med til at fi-
nansiere drift og udgifter til lånet.

Lysten til at forsamles var stor; ande-
spil med dans, pakkespil (ligeledes med 
dans), ballondans til Hjorths orkester, 
høstfester og fremvisning af tonefilm 
med farve. En danseskole lejede salen, 

Herover:
Birger Pedersen, 
ukendt, Bitten 
(Else Marie Lar-
sen) og Dagny 
Pedersen parat til 
at servere Kijafa og 
portvin, cigarer og 
cigaretter.
1950’erne.

så det blev muligt at få oplæring i de 
rette dansetrin gennem vinteren. Opfø-
relse af dilletant forestillinger som f.eks. 
”Rasmines bryllup” eller ”Livet på Bak-
kegården” har været meget populære, 
og der blev betalt opførelsesafgifter og 
lejet rollehæfter gennem adskillige år. 
Trunderupbeboernes store mærkedage 
som div. bryllupper og rundefødsels-
dage fejredes også i huset.

I forsamlingshuset viste en radio og 
tv-forhandler den nyeste underhold-
ningsmaskine: fjernsynet med Svend 
Pedersens ”Kvit eller dobbelt” sendt di-
rekte fra Statsradiofonien. 

Utallige er de anmodninger til Po-
litimesteren i Faaborg om tilladelse til 

afholdelse af arrangementerne, som i 
hvert tilfælde tidsfastsættes med under-
stregning af vigtigheden af overholdelse 
af afslutningstidspunkt. Ved arrange-
menter med udskænkning eller udlod-
ning opkræves beløb for polititilsyn. Jeg 
tænker, at forsamlingshuset med al den 
dans længe før dating på internettet har 
været et velegnet sted at møde kom-
mende ægtefæller.

Trunderup Skytteforening eksisterede 
nogle år i 1940’erne med Børge Hol-
gersen som formand. Om sommeren 
afholdtes skydeøvelser sammen med 
Jordløseskytterne på udendørs skyde-
bane. Om vinteren – på en 15 m bane 
på loftet over Trunderup forsamlings-
hus. Finn Hansen der er født i Trunde-
rup Forsamlingshus i 1941 har fortalt, 
at hans brødre Kaj Flemming (*1937) 
og Erling (*1939) var ansat som mar-
kører på skydebanen. Drengene sad bag 
en stor kasse der var fyldt op med sand. 
Han fortæller endvidere, at medlem-
merne mødtes en gang om ugen, hvor 
de samtidig tippede fodboldkampe.

Forsamlingshuset har også været 
brugt til at afholde sogneråds-, amts- og 
folketingsvalg. Forud for nogen af disse 
valg var der også politiske møder.

I 1951 fraflyttede Svend og Astrid 
forsamlingshuset. Landpost Birger Pe-

Til venstre:
Trunderup skole 
set fra havesiden. 
1921.
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Dilettant i Trunderup Forsamlingshus: 
Den unge sufflør i midten af billedet er 
Erik Larsen, hvis forældre købte gård i 
Trunderup i 1942. Erik var dengang bare 
5 år, men han blev boede i samme gård, 
Trunderupvej 65, indtil 2020, hvor han i 
en alder af 83 år flyttede til en ny og min-
dre bolig i Haarby med sin hustru Birthe. 
Vi kender ikke titlen på stykket som for-
mentlig blev spillet i 1953. 

Øvrige personer bagerst fra venstre:
Karen Margrethe Lindegaard, Bent Jør-
gensen, Konrad Nielsen, Birgit Larsen, 
forvalter på Søbo og Karl Jensen.

Forrest fra venstre:
Rasmus Christiansen, Olga Gregersen, 
Magnus Jørgensen, Johanne Bruus, Carl 
Jørgensen og Anton Rasmussen.

dersen og hustru Dagny lejede forsam-
lingshuset indtil 1961, hvorefter de 
købte Trunderupvej 70 som privatbolig. 
Ejendomsværdien blev i 1960 vurderet 
til 32.000 kr., men jeg kender ikke salgs-
prisen. De boede på ejendommen indtil 
1967.

Nye tider
1967–1987 Hans og Kirsten Rytter – 
ærkekøbenhavnere flyttede til Trunde-
rup. Hans var underviser på den social-
pædagogiske uddannelse i Odense. Han 
afholdt pædagogiske studieuger for de 
studerende og gjorde loftet over beboel-
sen egnet til overnatning af større grup-
per. Hans Rytters tidligere arbejdsplads 
på et fritidshjem i København kom lige-
ledes på lejrskole i Trunderup. 

Kirsten store interesse var hånd-
arbejde med uld. Hun var i perioder an-
sat i børnehaverne i Haarby. Sammen 
havde de sønnen Søren. De indbød alle 
med tilknytning til Trunderup til årlige 
høstfester. Som indledning opsamlede 
en hestevogn med musik gæsterne, 
og festligt blev man kørt til høstgilde. 
Da Kirsten Rytter døde i 1984 flyttede 
Hans og Søren efter et par år tilbage til 
København.

1987–1989 Blomsterdekoratør Mo-
gens Grønbech ombyggede loftet i for-
samlingshussalen og gjorde salen til et 

”show-room” for sin virksomhed som 
dekoratør. Her åbnede han med udstil-
lingen ”Bo med blomsterkunst”. Han 
blev kun i Trunderup de to år. Mogens 
Grønbech har siden haft store dekorati-
onsopgaver bl.a. enkelte for kongehuset.

I 1989 flyttede min hustru Gitte (egl. 
Birgitte) og jeg fra Svendborg hertil med 
en 1 ½ årig pige og 1 ufødt pige i mors 
mave. Håbet var, at der var børn i tilsva-
rende alder i nærområdet, og indenfor 
kort tid havde 5 yngre familier med en 
del mindre børn også valgt at flytte på 
”landet”. Med en legegruppe på 19 op-
stod idéen om at lave vores egen pas-
ningsordning i stedet for at sende dem 
i institutioner. Ofte valgte en af par-
terne i forældregruppen at frigøre sig 
fra lønnet arbejde i perioder (eller andre 
havde barselsorlov), så på skift passede 
2-3 voksne hele gruppen i de forskellige 
hjem. Legegruppen var en tidlig ”natur/
skovbørnehave” 

Den tidligere forsamlingshussal viste 
sig velegnet til arrangementer som fa-
stelavnsfester, teateropførelser og rulle-
skøjte- og cykelbane, når vejret ikke var 
egnet til udeliv. Samarbejdet i legegrup-
pen førte i øvrigt også til etableringen 
af en indkøbsforening med storindkøb 
i f.eks. Urtekram, som forhandler øko-
logiske varer og med forsamlingshu-
set som modtagelager. Samarbejdet 



38 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv 2021

om børnegruppen dannede naturligvis 
også gode venskaber de voksne imellem, 
som stadig består nu, hvor alle børn er 
voksne og bor rundt om i landet. 

Forsamlingshussalen har adskillige 
gange lagt lokaler til den årlige Trun-
derupfest. Initiativet til festen opstod 
i 1973 og blev for første gang aflyst i 
2020 pga. epidemien. Festen er en god 
indgang for tilflyttende og afvikles med 
fællesspisning og lokal underholdning. 
Opgaven med at arrangere går på skift. 
I perioder har andre også lagt lokaler til 
denne ”byfest”. 

Vi oplevede særligt i de første år vi bo-
ede i ”det gamle forsamlingshus”, at æl-
dre folk på søndagstur i bil standsede ud 
for huset og kunne fortælle om, hvordan 
de kunne mindes at have været til bal, 
set dilletant forestillinger eller andet. Vi 
havde også den glæde at fremvise huset 
til en søn af lærer Ole Johan Lund – et 
hus som jo var hans barndomshjem. Vi 
synes, det er noget særligt, at så mange 
har så forskellige minder det hus, som 
nu er vores.

Preben Danielsen
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Ønsker du en påmindelse før hvert arran-
gement så tilmeld dig vores mailservice 
på jtarkiv@gmail.com eller Jordløse 
Nyhedsbrev på jnb@nogs.dk. 

På grund af corona-virus er det er re-
duceret program vi kan præsentere i år. 
Vi håber at nedenstående kan afholdes 
uden restriktioner.

Onsdag den 1. september kl. 18.00

Gåtur i Jordløse
Vi mødes ved Landsbyens Hus og følger 
Byruten, der blev etableret i 2020 og for-
tæller om de steder vi besøger.
Medbragt kaffe nydes i Byparken eller i 
arkivets lokaler.

Arkivets årsplan 2021/2022

Det lykkedes foreningen Landsbyens Hus 
at overtage bygningerne fra Friskolen i 
Jordløse. Dermed er arkivet sikret husly 
fremover. 

Lørdag den 13. november kl. 10.00-14.00

Arkivernes dag
Program ikke fastlagt. Der vil være mu-
lighed for en rundvisning i Landsbyens 
Hus.
Vi serverer kaffe og brød.

Tirsdag den 15. marts 2022

Generalforsamling 
Kl. 19.00 i musiksalen i Landsbyens Hus, 
efterfulgt af film eller foredrag.
Vi serverer kaffe og kage.

Den nye flydebro i 
Jordløse Gadekær 
er etableret i for-
bindelse med Sti-
projektet i 2020.

Foto af Trunderup-
familierne bringes 
med tilladelse af 
fotografen Hans 
Sturesson.
1996.



Jordløse Forsamlingshus kan i år fejre 
125 års jubilæum. Billedet her er fra 
50-års jubilæet 1946.
Se mere om forsamlingshuset 
på siderne 4-6 og 18-19.
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