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Munkebo Frugt og Blomster
af Birte Neerup
Birte Neerup fortsætter sine beretninger om de virksomheder og forretninger som
skød op i kølvandet på Lindøværftet. Nedenstående artikel er nedskrevet i foråret
2008 efter samtale med Ruth Jørgensen gift med Johs. Jørgensen.
Johannes Jørgensen var uddannet planteskolegartner og arbejdede som sådan i
Søhus ved Odense. Hans kone Ruth blev født i Stige som eneste barn af en frilandsgartner. De to unge mennesker mødte hinanden i Lumby Boldklub, hvor
de begge var aktive boldspillere. Inden giftermålet tog Ruth på et tre måneders
ophold på Beder Gartnerskole, hvor hun uddannede sig som blomsterbinderske.
Indtil da havde hun arbejdet i huset med at passe børn og andre huslige gøremål.
I 1951 blev de to unge gift og erhvervede sig en sidegadebutik i Christiansgade i
Odense. Det var en grønthandel, men Ruth ønskede naturligvis, at de også
skulle sælge blomster. Fra 1951 til 1962 drev ægteparret denne butik, men da
familien blev forøget med to sønner, blev lejligheden, der lå i forbindelse med forretningen, efterhånden for trang. Efter en del snak frem og tilbage blev det bestemt, at Johannes Jørgensen skulle kontakte Ejendomsselskabet Lindø for at
høre om mulighederne i den nye værftsby Munkebo. Inspektør Lykke på Vindelsvej i Odense var meget positiv. Han ville gerne have Jørgensens ind på Butikstorvet i Munkebo, og nej, der var ingen grønthandel endnu.
Ruth og Johannes startede bilen og kørte til Munkebo for at besigtige lokaliteterne. De kørte rundt i området og talte husene, men det ret ringe antal husstande afskrækkede dem. De vidste, hvad de havde, så de takkede nej til Lindø.
Året efter, i 1962, vendte Johs. Jørgensen dog tilbage til inspektør Lykke og
sagde, at nu var han klar til at starte på Butikstorvet i Munkebo. Lykke var stadig venlig og positiv.
Den 8. juni 1962 rykkede parret så ind i en splinterny butik. Tømrermester Duelund i Munkebo lavede inventaret til butikken, så det blev lige, som de ville
have det. Indskuddet var tre måneders husleje, og huslejen var til at begynde
med
12000 kr. om året. Samtidig med at de åbnede butik, flyttede hele familien til
Munkebo og bosatte sig i et hus i Solbakken. Da Ruth og Johannes solgte butikken i 1985, 23 år efter, fik de indskuddet retur, dog uden renter. Pengene rakte
til en ny cykel til hver af dem, så de blev straks omsat hos den lokale cykelhandler.
Den første forretning var på 60 kvadratmeter og lå, hvor Netto holder til i dag.
Lokaliteterne på Torvet var opdelt i sektioner på 60 kvadratmeter. Hver gang der
skulle bruges større lokaler, væltede man bare en væg. I 1964 flyttede Munkebo
Frugt og Blomster til det sted, hvor den ligger den dag i dag. Den nye forretning

var på 120 kvadratmeter, altså to sektioner. Ruth var i forretningen i åbningstiden, og ofte tog hun sin cykel søndag formiddag og kørte ned til butikken for at
ordne regnskaber. Johannes tog hver dag på GASA. Auktionen startede kl. 7, og
inden da skulle man vide, hvad der blev udbudt den dag og have bestemt sig for,
hvad man ville byde på, så det var tidlig afgang fra hjemmet.

Grøntforretningen på Butikstorvet som den ser ud i dag

Måske fordi starten var udskudt et år, blev den så flyvende. Man ansatte straks
en ung pige fra Bregnør, som flyttede med over i den større butik. Efterhånden
talte medarbejderstaben 2 heltidsansatte og 1 halvtidsansat. Ruth Jørgensen
kan stadig huske, at der skulle være et stort udbud af blomster i butikken om
torsdagen. Det var nemlig lønningsdagen på Lindø i de første år.
Butikken var opdelt i en grønt- og en blomsterafdeling. Generelt er blomster en
sart vare, hvilket medfører en del svind. Grøntsager derimod er mere holdbare,
og derfor er svindet mindre. Efter nogle år blev forretningen tilknyttet ordningen
Interflora.
Åbningstiderne var fra kl. 8-17.30 ugens første 4 dage. Fredag var der åbent fra
8 til 19 og lørdag 8-14. Senere åbnede man først kl. 9 om morgenen og lukkede
kl. 12 lørdag.
I 1969 byggede Johs. og Ruth Jørgensen selv hus på Fjordvej i Munkebo. Også
denne gang var det Duelund, der stod for tømrerarbejdet. I 1985 solgte parret
som nævnt forretningen. Johannes havde passeret de 60 og ønskede at drosle
ned, og desuden fik de et godt tilbud. Forretningen blev solgt til Henni og Mogens Rasmussen. Hun var indehaver af Falen Blomster. Mogens Rasmussen
passede sammen med en medhjælper butikken i Munkebo.
Jørgensens blev boende endnu nogle år på Fjordvej for senere at vende tilbage til
Ruth Jørgensens hjemegn. Den nuværende ejer hedder Jette Edvardsen.

