
 

 

af Birte Neerup 

Artiklen er blevet til i marts 2008 efter samtaler med Jutta Andersen. 
 

Arnold og Jutta Andersen kom fra Odense. Han var uddannet elektriker og var i 
sin ungdom ansat i 
et firma i Dalum. 

Sidst i 1950'erne blev 
Dalum kommune 
omstillet fra jævn-

strøm til veksel-
strøm. Det medførte 

naturligvis en masse 
arbejdstimer for den 
lokale elinstallatør, 

og da dette arbejde 
var afsluttet, spurgte 

Arnolds mester, om 
Arnold kunne tænke 
sig at arbejde for in-

stallatør Erling Pe-
dersen på Fjordvej i 
Munkebo. 

 Erling Pedersen 
havde hårdt brug for en elektrikersvend, da han var engageret i opførelsen af 27 

parcelhuse for Munkebo Andelsboligforening i Stenlunden i Munkebo. Disse 
huse var færdigbygget i 1963. Arnold Andersen kunne ikke sige nej til et sådant 
tilbud, så han pendlede 

mellem hjem og arbejde. 

Jutta Andersen havde ta-

get en handelsuddan-
nelse og arbejdede på 
kontor, da de blev gift i 

1955. De bosatte sig i 
Skalkendrup, hvor de 
selv havde bygget hus.  

Da deres ældste barn 
skulle til at starte i sko-

len, tog familien den be-
slutning, at de ville flytte 
permanent til Munkebo, 

hvor de bosatte sig i et af 
boligselskabets huse i 
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Stenlunden nr. 28. Jutta fik efter en samtale med skoleinspektør Hans Flintholm 
Hansen, Munkebo Centralskole – senere Mølkærskolen – tilladelse til, at barnet 

kunne starte i skolen, da skoleåret begyndte, selvom de først flyttede til Munkebo 
den 15. september 1964. I 1967 byggede de selv hus i Stenlunden nr. 9. 

I 1964 købte parret Frede Nielsens pølse-
vogn. Arnold skulle fortsat arbejde som elek-
triker, og Jutta skulle passe pølsevognen.  

Vognen, de købte af Frede Nielsen, var 
transportabel, men efter et stykke tid købte 
de en stationær vogn, som indtil da havde 

stået ved Lillebæltsbroen i Middelfart. Denne 
stod på det grønne areal ved siden af den 

gamle slagterbutik over for kroen.  

Vognen lukkede op kl. 12 middag og luk-
kede igen kl. 22 aften. Efterhånden oparbej-

dede Jutta en solid kundekreds, og omsæt-
ningen steg støt. I 1967 solgte de pølsevog-

nen til Wagn Schultz, som senere også ejede 
kroen. 

På butikstorvet i Munkebo havde Fyens 

Stiftstidende en kiosk, hvor der fra 1961 til 
1966 også var postekspedition. Den lå i byg-
ningen ud mod Lindøalleen, hvor tandlægeklinikken ligger på 1. sal.  

Bestyrerparret hed Kristine og Svend Pe-
dersen. Arnold kendte parret godt, da han 

hver dag hentede pakker i kiosken til sin 
pølsevogn, så da Svend Pedersen blev 
akut syg, trådte Arnold til og hjalp med 

nogle daglige gøremål. Han kunne bl.a. 
aflaste fru Pedersen ved at køre med avi-
ser og blade på Lindø. En tur der tog det 

meste af formiddagen, da de skulle rundt 
i kantiner og på kontorer. 

Da Pedersen ikke blev så rask, at han 
igen kunne arbejde, spurgte han Arnold, 
om han var interesseret i at overtage leje-

målet af kiosken. Det ville han gerne, 
men han ville ikke leje, han villle eje, og 

det kom han så til. 

Da Arnold og Jutta i 1967 overtog kio-
sken, blev der kun handlet med blade, 

aviser og prospektkort. Desuden fandtes 
der en telefonboks i butikken, der med 

årene blev til to. Boksen trak mange men-
nesker ind i kiosken hver dag.  

På det tidspunkt var mønttelefonen på 

torvet i Munkebo den mest brugte på hele Fyn. Alle de unge tilflyttere havde ikke 
selv telefon. Ad åre blev sortimentet i butikken udvidet til også at omfatte slik og 
drikkevarer for til sidst at omfatte alle relevante varegrupper. 

Den 14. april 1978 flyttede forretningen over i Provinsbankens lokaler, da denne 
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var flyttet til spritnye omgivelser. F. S. kiosken ligger samme sted i dag, men har 
siden 1987 også omfattet lokalerne fra den tidligere Krogh Manufaktur. 

De første år kla-
rede to personer at 

betjene kunderne. 
Abningstiden var 
noget mere be-

grænset end i dag. 
Efterhånden blev 
staben udvidet til 

at omfatte syv per-
soner. 

Jutta passede bu-
tik, børn, hus og 
regnskaber. Arnold 

passede butik, va-
relager og Lindø-

værftet.  

På Lindø solgte 
han hver dag avi-

ser mm. Da medarbejderstaben på Lindø var på sit højeste, solgte han 400 til 
500 aviser pr. dag. BT og Ekstrabladet solgte bedst. 

I 1992 begyndte sønnen Steen, der var udlært murer, at hjælpe forældrene med 

at passe kiosken. Den 1. jan. 1993 overtog Steen og hans kone Britta driften af 
kiosken. Den blev den 15. april 2002 også byens posthus, da det selvstændige 

postkontor måtte lukke. Og således blev ringen sluttet, da kiosk og posthus også 
i begyndelsen havde samme adresse.  

I februar 2008 holdt 3. generation deres indtog på torvet, idet Steens og Brittas 

døtre Annika og Vicki overtog ”Den grønne Skobutik” og driver den videre under 
navnet ”Zjoos”.    

Arnold Andersen døde i 2001. 
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