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Indlæg i Højby Nyt 2013 nr. 2
Forpagteren på 
Lindved Mølle 1902-1911
Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv

Møller Peder Pedersen var født i 
1863, som søn af husmand Niels 
Pedersen og Karen Nielsen i 
Gudme, hvor han også blev 
konfirmeret. Men hvor han har 
stået i lære og fået sin møllerud-
dannelse vides ikke.
Peder Pedersen blev gift den 
14.4.1897 i Horsens, Vor Frelsers 
Kirke, med Ane Marie Hunde-
rup, der var født i New-York 
City og datter af kunstsnedker 
Hans Andressen Hunderup og 
Anna Marie Jørgensen.
Peder Pedersen startede som 
mølleforpagter på Undløse Møl-
le i Holbæk Amt omkring det 
tidspunkt, hvor de blev gift, for 
deres første barn, en dreng Niels 
Ferdinand Hunderup Pedersen, 
blev født på Undløse Mølle i 
december 1897. Her får de også 
barn nummer to, en datter Rig-
mor Mathilde Hunderup Peder-
sen, der blev født i oktober 1899.
Herefter flytter familien til Fyn, 
nærmere bestemt Højby, hvor 
de bliver indlogeret i Lindved 
Gårds arbejderbolig ”Kroghu-
set”, det nuværende Hestehøj-
vej 106. Peder Pedersen er blevet 
forpagter på Lindved Mølle på 
et tidspunkt mellem folketællin-
gen i 1901 og marts 1902, hvor 
deres tredie barn Marie Gabriel-
le Hunderup Pedersen blev født 
i marts. Hun døde imidlertid 
som 4-årig  og i året 1903 havde 
de fået en søn mere, Peder Jo-

hannes Hunderup Pedersen, der 
kun blev 9 dage gammel. Heref-
ter får de Dora Elisabeth Hun-
derup Pedersen i februar1905 og 
en ny lille Marie Gabrielle Hun-
derup Pedersen i juli 1906.
Jeg har været så heldig at finde 
dette herlige billede netop fra 
den tid, da Peder Pedersen var 
forpagter på Lindved Mølle, 
et spand heste med et vognlæs 
korn er enten på vej til eller fra 
møllen, og foran hestene står 
møller Peder Pedersen og hu-
stru Ane Marie Hunderup. Den 
unge mand med en sæk korn på 

sækkevognen er temmelig sik-
kert Thorvald Hansen, født 1885 
i Højby, der er møllersvend her 
ved folketællingen i 1906. Man-
den med saven er Kresten Peter-
sen. Og manden til højre kunne 
godt ligne en proprietær, må-
ske ejeren af Lindvedgård, eller 
dennes forvalter. 
Billedet er fra tiden inden trafik-
ken sydfra gik via Svendborgvej 
til Odense; på dette tidspunkt 
her gik vejen kun til Hjallese. 
Læg ligeledes mærke til belæg-
ningen på vejen, der består af 
skærver. 

Godt et år efter at den yngste 
datter kom til verden, døde Pe-
der Pedersens hustru Ane Marie 
Hunderup, kun 35 år gammel 
den 11.9.1907 og blev begravet 
på Højby Kirkegård.
Og i den forbindelse har vi netop 
på arkivet bl.a. afskrevet skiftet 
efter Ane Marie Hunderup og 
kan  som en parentes oplyse, at 
der var 4.060 kr. 62 øre til deling 
i boet, da alt var gjort op.


