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NOUUE S OBl' SOGN. 
Norre Soby set over soen f ra vljen 

umiddelbart syd f or Soby Sogdrd. 

Den kraftige tr12gruppe tilvenstre er 

pr12stegdrds/uwen og kirkegdrden. 

So . 

IG •·l•·e !Jtf rtfe u. 

J! J·test e !}ll l 'tl s ll ''''''!- "-· 

H eden er a nneks til det be tydelig st0rre NfJrre Seby sogn 

mod nord. D ettes areal er 1335 ha, hvoraf de 154 ha er 

skov. D er var i 1925 656 indbyggere . Ogsa her er der kun 
en by, som Jigger knap IS km syd for Odense ved Faborg 
land evej. 

En station pa ba nen Odense -Fa borg Jigger noget vest 

for byen, ved k, m en der er ikke synderlig bebyggelse der. 
Terrao:net former sig i bl0de bakkedrag, de t er i det 

store og hele temm elig fladt, jorden er overvejende god 
sandmuld, der er nogle enge og moser og der er lid t hede (r) . 

H er er ret anselige skove, mod nordvest skovene ved S0by 

S0ga rd og mod syd0st R 0gleskov. 

Endelig er den 700 m lange og 3- 400 m brede S0by s0 
af den a ller st0rs te betydning for la ndskabets prao:g. 

0st for s0en Jigger byen med udsigt over ti l den gamle 
herregard Seby Segdrd pa den vestre side. 

Kirkegdrden (g) er ikke synderlig velholdt, og den er ikke 
reguleret. D e fl este grave er kantede m ed buksbom, men 
der findes na turligvis ogsa nogle j ern- og trao:hegn. D er er 
ikke m ange trreer. M od nord er der k0bt et mindre stykke 
til udvidelse, det er terrasseret og bevokset m ed frodig t 

ukrudt. Kirkegarden trao:nger i h0j grad til forsk0n nende 
forans ta l tninger . 

D en store prdJstegdrdshave (f ), cler Jigger i urnicldelbar for
bindelse m ed kirkegarden , er overordentlig smuk og vao:rdi
fuld ved sine store trao:er. D en er vel nu , som de fleste af 

den slags gamle prao:stegardshaver, i virkeligheclen a l t for 
stor til en nutidsprao:sts indtao:g ter og livsf0relse, og derfor 
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virker den temmelig fors0mt, trods det, at den nuvrerende NOURE S9JlY SOGN. 
bruger abenbart har den st0rste interesse for haven og 

gerne vii pleje den bedst muligt . Sognet burde yde nogen 
St0tte i disse bestrrebelser, m en skal det rigtig ~<elpe, sa 
rna der fremskaffes en fornuftig pla n for havens hele be-
handling. Den b0r forenkles mest muligt, det er slet ikke 

de m ange gange, de sirlige grre plrener , blomsterbede, sten-
h0je og a lt sligt, d er er det vigtigste . H avens vrerdi Jigger 

f0rst og fremmest i de store tr<eer. H er trrenges til oprydning 
og udhugning, maske ogsa til nypla ntninger for at skaffe 
underlre og for at ska ffe aA0sning for de gamle trreer, na r 
de ikke ka n m ere. I N0rre S0by prres tegardshave er d er 

pragtfulde grapopler, ege, valn0dder, Iinde og frugttrreer. 
D er er en trreagtig vedbend, som breder sig over et m eget 
stort a real, en virkelig sevrerdighed , og der er nogle smukke 

hortensier. 
Syd for byens forsamlingshus (h), som ikke er videre 

smukt, har der vreret et lille krer, som nu er opfyldt, saledes 
at der Jigger en a ben trekante t plads m ellem to vej e. 
D et vilde vrere naturligt her at skabe en lukket m 0de- E n 11Cc•cleJJf(f(t ... . 

plads . D ette kunde <r0res pa Aere ma der, det vig tigste er , 
at der rna vrere en smukt formet grresAade i midten, ram-

men ka n sa vrere et simpel t syren- eller tj 0rnehegn, klip-
pede hrekke eller ensidige stengrerder ind mod grresset m ed 
bepla ntede skraninger ud mod vejene. D et vilde vrere rime-

lig t, a t plante h0jtvoksende trreer i denne ramme, sada nne 
skader ikke ved skygge pa de tte sted, en gruppe grapopler 

eller hes tekastanier vii engang kunne prrege bybilledet 

m eget strerkt. 
Gadekmret ved n, som fylder en firkant m ellem to vej e og Gmtel<te•·· 

to haver, er mege t smukt, kun burde det uddybes, sa 

vandet gik helt ind til hp.vernes stengrerder. 
V ed en vejskrering midt i byen (o) er der indrettet e t lill e Et <ll'n-l'ifJt tmltefJ· 

anlmg, som nok rna siges at vrere en rnisforstaelse. En m eget 
lille treka nt er m ed slyngede gange delt i nogle grresfigurer, 
hvori der er plante t roser og varieteter af stedsegr0nne 

trreer. D e t er m eget ikke godt, det er ikke og vii ikke 
nogensinde blive til virkelig forsk0nnelse for byen. 0nskede 
beboerne, at der her skulde vrere noget stedsegmnt, sa 

kunde dette 0nske naturligere og bedre im0dekommes ved, 
at hele treka nten tilplantedes m ed en eller a ncien trreart, 
som kunde vokse op og da nne en anselig gruppe. Skovfyr 

eller 0strigske fyr falder en f0rst ind, m en mange andre 
trreer kunde komme pa tale. V ed siden af, i M0llerens have 
(p) er der mege t mere af interes e, der findes nogle smukke 

klippede taks og buksbom, som slig t kun findes i fynske haver. 
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NORUE SOBY SOGN. 
Kort i r: 40 ooo fotograftret ifter 

Geod£tisk instituts mdlebordsbla·d. 

S lw1e n . 

~ngen 01tit1SIIt i ll cfe•·· 

J.lfUf lli llfl• 

Jl e?·•·ey ll l't1e n . 

Der er den mcerkelighed ved sognet, at skolen ligger et 
godt stykke fra byen i syd0stlig retning, mcerket q pa kortet. 
Desuden er der en mindre skole mod syd ( l). Skolerne er 
ikke videre sk0nne, og der er heller ikke synderligt ved 
haverne. 

Oldtidsminder findes ikke. 
Savidt det ved unders0gelsen kunde konstateres, findes 

der ikke nogen scerlig sportsplads i sognet, men der hades 
i s0en, kvinder ved e og mcend ved m. Det er sikkert 0nskeligt, 
at sogneradet har sin opmcerksomhed henvendt pa dette 
forhold, s0ger adgangen sikret og den bestaende orden 
fcestnet eller omordnet, om dette er pakrcevet. 

Herregdrden scetter sit prceg pa sognet pa mange mader, 
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ikke mindst ved bygningernes og havens la ndska belige virk- NOJtUE SOllY S OGN . 
ning. Her residerer intet herska b m ere, den indrettes 
nu til ungdomsfcengsel, og derfor rna de t a ntages, a t den 
smukke hav 3 fortsatte bes taen er sikret·. Der findes mange 
smukke trceer i haven, lindealleer, hcekke og n0ddegange, 
men den virker allerede m ege t forfalden, fordi den som 
ncesten aile gamle haver passes pa en forkert made. D e 
fremtrceder som fors0mte og uorden tlige haver, m edens 
d e burde fremtrcede som velpassede og ordentlige skove. 

V ed amtsvejen er der en del grimme elme, ved sognevejene 

er der popler og syrenhegn nogle steder og ved vej en til 
sta tionen er der unge elme, som er beska rne i kugleform 
pa en usk0n og ganske m eningsl0s made. Fra vejen ved i 
er der en meget smuk udsigt mod vest, over s0en til slottet. 
Ved b og m er der smukke grapopler, som b0r fredes. 

Skovene, herregardshaven og s0en g0r, a t der ikke vil 
vcere synderlig tra ng til nypla ntninger i sognet, del vigtigste 

er her at vtem e om del bestdende. 
Haverne ved hu e og garde 'er i det store og hele gode llm·c•·u e. 

og velplej ede. D esvcerre gcelder de tte ikke for de nyanlag te 
haver ved en del ny husma ndsbrug, der i de senere a r er 
rejst pa den gamle herregardsma rk nord for s0en (mellem 
d og j ) . H a verne er usk0nne, fordi de frem trceder som da r-
lige villahaver, men det er vcerre, a t de er tilplantede saledes, 
a t der aldrig vil blive et effektivt Ice om bygningerne·. 

Et program fo r et kommunalt parkudvalg i N0rre S0by sogn U wm m e. 

kunde bes ta af f0lgende punkter : 
Forbedring af kirkega rden. 
Sikring a f prces tega rdshaven . 
Indretning a f a nlceg syd for forsamlingshuset. 
Forsk0nnelse af gadekceret. 
Omlcegning a f det lille anlceg ved o. 

Forbedring a f skolernes haver og indretning af skolehaver 
til b0rnene. 

Indretning a f sportsplads. 
Ordning a f badeforholdene. 
H erregardshaven holdes under observation. 
Sp0rgsmale t om vejplantninger unders0ges. 
Poplerne ved b og m s0ges fredede. 
Endelig vil de t sikker t vcere heldigt at sikre sognets be

boere adgang til skovene. 
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HEDEX SOGN. 

Fra kirkegdrden i Norre Soby, se 

side I I3. Kirkegdrden stoder umiddel

bart op til den smukke jJrtEstegdrds

have, der ligger bag kirken . 

K; ,.1.-eutl l'tl e11. 

E11 lill e hru<l. 

D et fynske sogn H eden, hvorover der hosstaende findes et 
kort i I : 40000, er en rnindre kommune, som omfatter 700 ha, 
hvoraf de 22 er skov. I I 925 var der 41 I beboere. Sognets 
eneste by, H eden, ligger ved Odense-Faborg landevej, 
r g km syd for Odense og lige vest for Ringe. 

Ternenet er noget kuperet, jorderne er god sandmuld 
med nogle enge og moser. Byen ligger i en lavning, syd for 
et engdrag, med kirken h 0jest mod syd . 

Kirkegdrden (o) er fornylig reguleret, saledes at gravene 
ligger i lange buksbomkantede rabatter med smalle gange 
imellem . I disse rabatter ligger de enkelte graves buksbom
kanter, gitre og hegn ligesa uordentligt og planl0st som pa 
uregulerede kirkegarde, m en de gennemgaende buksbom
kanter og den gode orden, der hersker pa kirkegarden, g0r, 
a t denne tager sig mege t peen og hyggelig ud. D en er om
givet af stensatte , ensidige geerder, inden og ovenfor hvilke 
der for nylig er pla ntet bogeheekke. M ed undtagelse af en 
stor heengeask er der ikke treeer pa kirkegarden. 

I det hele og store rna det siges, at der er ikke noget a t 
anke over, kirkega rden er peen og ordentlig, sognet kan 
veere den bekendt, men den kunde dog have veeret sk0nnere, 
hvis reguleringen var grebet noge t a nderledes an. Thi selv 
om det rna erkendes, at der er peent nu, sa giver den kun 
et indtryk af orden , ikke a f tradition eller kunstnerisk ide. 

Nord for ki rkegarden findes en lille plantning af b0g og 
andre treeer i blanding (f) . Lige udenfor kirkegard ens nord
side ~r der en alle af hestekastanier , og vinkelret pa denne 
f0rer en tilsvarende alle op gennem lunden til kirkegardens 
hovedindgang. Disse treeer er meget smukke og temmelig 
anselige, m en lunden er sikkert en misforstaelse pa de tte 
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sted, som den her vokser pa en nordvendt bakke. D er er H E D EN S OGX. 
noget surt og uhumskt ved den, beboerne bruger den endog 
til affaldsplads. Det vilde temmelig sikkert v<ere bedst at 
f<elde de fleste tr<eer udenfor alleerne og sa gr<es i arealet, 
sa vilde de smukke kastanier virke meget anseligt og fa 
gode udviklingsmuligheder. 

Syd fo r kirkegarden er der et ret stort, st<erkt faldende 
areal mellem g<erdet og vejen til Vantinge, det burde ista nd
s<ettes ved en simpel planering og tilsaes med gr<es. M od 
g<erdets sydvestre hj0rne ligger e t hus med nogle us0mmelig 
grimme skure umiddelbart op til g<erdet, de burde fj ernes. 

Ved det nordvestre hj0rne er der nylig opf0rt e t ligkapel , 
som er slet placeret i forhold til vej og g<erde og desuden 
fremtr<eder det som et stykke godtk0bsarbejde. 

Skolen (e) og dens have er uden s<erlig interesse. S lw l e u. . 

Det grimme og ordin<ere forsamlingshus (d) har som bag-
grund en smuk alle af hes tekastanier. 0st for huset str<ekker 
sig en ret stor gr0nning, en smuk sports- og legeplads. For
samlingshuset kunde forsk0nnes meget ved passende plant-
mnger. 

Syd0st for byen, ved p, ligger en ret stor og dyb dal, en En umt prt~·J.-mulif!herl . 

gammel grusgrav formentlig. H er er der storartede mulig-
heder for at skabe en smuk lille bypark med en herlig fest-
og sportsplads. Arealet ligger ubrugt hen, det vilde ikke 
koste meget at f01·etage de forn0dne planeringer og plant-
nmger. 

Der findes ikke oldtidsminder i sognet, i V oldhave (n) I uye n olt itls m imle•· · 

er der et voldsted. 

Der er heller ikke bademulighed. De, der vil bade rna tage .Tuue n btt,tlem u li{lhet1 . 

til S0by s0, 4 km n<ermere Odense. 
Nogle af sogneVt;jene, som h, l0ber mellem smukke syren- VeJJ•ft~u.ht inf!e•·· 

hegn, der b0r bevares og plejes pa bedste made. 
Der findes en del plantninger, a, b, c, i, k, l, m, n, for hvis S m liJJi rr.ntni n f!e•·· 

fredning og pleje der b0r drages omsorg. K ortet viser en 
lille s0 ved k, men vandet er meget urent. 

Syd0st i sognet l0fter den smukke bakke Kollebjerg sig 
over mosen af samme navn. 

Haverne er smukke og velholdte, lune og frodige. I for- Hlt1:e•"•w. 

bindelse med de gamle garde da1mer de meget smukke 
landskabsbilleder, s<erlig g<elder dette Pilegard (g), en 
anselig bindingsv<erksga rd, der l0fter sine l<enger over en 
gmn toft, som forts<etter ind i haven under gamle frugt-
tr<eer. 

Et program f or sognerddets arbejde vedmrende de offent- R esumt>. 

lige plantninger i H eden Sogn vil ikke v<ere meget omfat-
tende. D et kunde f. eks. se saledes ud. 
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H E U EN S OGN. 

Kort i r: 4o,ooo, fotograferet ifter 

Geod£tisk itzstituts mdlebordsblad. 

Kirkegardens omgivelser mod syd bringes bedre stand. 
Lunden nord for kirkegarden freldes. 
Der oprettes skolehaver. 
Forsamlingshuset forsk0nnes ved plantninger. 
Der fremskaffes en plan til en park i dalen p og arbejdet 

udf0res efter lejlighed. 
Vejplantningerne behandles mere systematisk. 
Der trreffes aftaler med ejerne af smaskove og Iunde om 

disses fredning og pleje, og om sogneboernes frerdselsret. 
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