
Lærerparret Lene og John Bomann Larsen 
får i september 2006 en ny og temmelig lar-
mende nabo langs deres store have på Birke-
bjergvej 5.  Motorvejen - 100 meter fra deres 
hus. 
   Den tunge og ofte massive lastbilstrafik vil 
ose forbi mellem Odense og Kværndrup, og i 
år 2009, helt til Svendborg. Sandsynligvis får 
personbilerne lov til at køre med 130 km/t. 
    Det må være et mareridt for de fleste, der 
foretrækker fred og ro i et lille hus på landet. 
Når prins Joachim har klippet snoren over, så 
sættes det konstante lydbrag i gang og vil 
summe op og ned hele døgnet. 
    ”Nej,” siger John Bomann Larsen, der 
hver dag skal under og over på den anden si-
de af motorvejen for at komme på arbejde på 
Højby Skole. ”Indtil videre har vi valgt at ta-
ge det ganske roligt. Vejdirektoratet betragter 
vores hus som et ”enkelthus” langs motorve-
jen, og sådanne ejendomme har ikke krav på 
hverken en lydvold, opbygget af jord, eller et 
stålplankeværk, der kan dæmpe lyden. Men 
vi har en aftale med Vejdirektoratet, der si-
ger, at vi nok kan få erstatning, hvis lydni-
veauet kan måles højere end 55 decibel 
(DB), fordi så bliver vort hus mindre værd     

 ”Vi bor dejligt på Birkebjergvej og vi har 
siden, vi flyttede ind i 1981, vænnet os til en 
del trafiklarm fra den nuværende, meget tra-
fikerede hovedvej mellem Odense og Svend-
borg, og fra toget mellem Odense og Svend-
borg. Allerede dengang vidste vi, at der på et 
tidspunkt skulle anlægges en motorvej, ” til-
føjer Lene Bomann Larsen, der i mange år 
har været anerkendt som en dygtig og kreativ 
keramiker. ”I øvrigt hører vi heller ikke så 
godt mere på vore gamle dage,” griner hun. 
Som barn blev hun ramt af polio, og det 
hæmmer i dag hendes gang. Desværre har 
hun nu lukket ned for keramikværkstedet i 
hjemmet. ”Mine hænder og arme kan ikke 
løfte så meget mere,” fortæller hun. 
     Det lille husmandssted er opført i 1904 og 
i Bomann Larsens tid blevet bygget grundigt 
om med spændende lysvirkninger i glas. Her 
har de opdraget tre kvikke sønner. Den æld-
ste er cand. mag i historie og kunst og arbej-
der i dag i et IT-firma. Den mellemste søn er 
journalist på TV 2. Og den yngste er faglært 
landmand, der både har arbejdet som foder-
mester og ofte giver gårdejer Walter Friis i 
Søsted en hånd med. Han studerer nu organi-
sationsarbejde i landbruget.                  -hardt 
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    Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor 
alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, 
partitilhørsforhold og bopæl. Foreningen har 
en ulønnet bestyrelse og medlemmerne mødes 
hvert forår til en generalforsamling. Freltofte 
Fælled har lejet en tønde land på Freltoftevej 
43, hvor der er skabt en fodboldbane, to pe-
tanque-baner, gynger, klatrestativer og lege-
hus, og foreningen arrangerer kulturarrange-
menter, historiske vandringer med kyndige lo-
kalguider og fornøjelige dage med aktiviteter 
for børn og voksne. Alt er baseret på frivillig 
arbejdskraft. Freltofte Fælleds medlemsblad 
udkommer 4-5 gange om året. 

     
Foreningen har 140 medlemmer (husstande) 
i marts 2006 og har nu overskud i kassen, 
men vi vil gerne have flere medlemmer. 
Meld dig ind i Freltofte Fælled, hyg dig, for-
nøj dig og deltag aktivt i de mange arrange-
menter. Eller støt kun det gode sammenhold 
i landsbyforeningen.  
    Kontingentet for alle medlemmer er  
100 kr. i 2006. Meld dig ind hos kassereren 
Karsten Lindhardt. 
    Freltofte Fælled har en konto i Den  
Danske Banks Årslev-afdeling, reg.nr.:  
3586, konto-nr.: 3586 459 872 
    Freltofte Fælleds hjemmeside er:  
hjem.get2net.dk/freltofte-faelled 



 
 

På generalforsamlingen i marts 2005 måtte 
vi konstatere, at foreningen var i pengenød. 
Der var 23 husstande, der betalte kontin-
gent, og det var for lidt, hvis foreningens 
kasse ikke skulle tømmes af uforudsete ud-
gifter som f.eks. en plænetraktor, der strej-
kede. Det var ikke fordi, vi følte at opbak-
ningen bag foreningen var blevet mindre, 
men vi måtte konstatere, at når opkrævnin-
gen var baseret på, at man selv skulle opsø-
ge kassereren og betale sit kontingent, så 
var der flere, der aldrig nåede at få det 
gjort. Desuden var alle arrangementer gra-
tis, og alle kunne deltage, hvad enten man 
betalte kontingent eller ej. Medlemsbladet 
blev ligeledes uddelt til alle, så incitamen-
tet til at opsøge kassereren var ikke stort. 
    Vi besluttede i bestyrelsen, at det måtte 
der gøres noget ved, og Karsten Lindhardt 
påtog sig opgaven at kontakte samtlige hus-
stande i Freltofte og nærmeste omegn for at 
høre om, der ikke var flere, der ønskede at 
støtte foreningens arbejde. Det var der hel-
digvis.  
    I løbet af året er medlemskredsen vokset 
så 106 husstande har betalt kontingent i 
2005, og i februar har vi fået 131 betalende 
medlemmer. Enkelte af de i alt 126 hus-
stande i Freltofte og omegn, har sagt nej 
tak, men de har stadig mulighed for at læse 
bladet gratis i venteværelserne i præstegår-
den og i Lægehuset i Nr. Lyndelse, fordi 
præsten og lægerne har ønsket at abonnere 
på bladet. 
    Jeg vil benytte denne lejlighed til at tak-
ke alle medlemmerne for den opbakning, 
de har vist foreningen, så vi også fremover 

kan leve op til vor formålsparagraf om at væ-
re et samlingssted for Freltofte-områdets be-
boere og ved forskellige arrangementer at 
styrke sammenholdet og fællesskabet. 
 
MEDLEMSBLADET 
Bladet Freltofte Fælled har fået en ansigts-
løftning, som vi håber medlemmerne vil sæt-
te pris på. Vi har fået et blad, som med man-
ge artikler om lokalsamfundet og dets beboe-
re er spændende læsning. Jeg tror, det har 
været en medvirkende årsag til den store 
medlemstilgang. Det er professionelle folk i 
Freltofte, der har æren for dette. Journalist 
Karsten Lindhardt står for det redaktionelle 
indhold og litograf Finn Ekelund er ansvarlig 
for opsætningen af bladet. Jens Ole Storm 
Pedersen er vor kyndige, lokalhistoriske skri-
bent. 
 
FRELTOFTE FÆLLED I  
FREMTIDEN 
1. januar 2007 vil vi være en del af en 
Faaborg – Midtfyn Kommune, som vil have 
51.000 indbyggere og kun 29 folkevalgte po-
litikere i stedet for de 85, der i dag sidder i 
de fem kommuner tilsammen. Kommunen 
består primært af landsbysamfund som vores, 
og det betyder, at politikerne i fremtiden må 
beskæftige sig med landsbysamfundenes ud-
vikling på et mere overordnet plan end tilfæl-
det måske er i dag.  
    Ansvaret for, at Freltofte-området også 
fremover er et godt sted at leve og bo i, er 
imidlertid primært vort eget. Vi er selv herre 
over, om der er et godt sammenhold i områ-
det og om folk trives i samvær med hinan-
den. Jeg tror, at Freltofte Fælled også i frem-
tiden kan være et af redskaberne til at løse 
denne opgave. 
 
Svend Johnsen 
Formand for Freltofte Fælled 
Tlf. 6590 2575,  
e-mail:  svendjohnsen@email.dk 
25. februar 2006 
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 HUSK LIGE! 
Freltofte Fælleds generalforsamling på Freltoftevej 43, lørdag 25. marts kl. 14.00. 
Betal kontingent 2006, hvis du også vil modtage de kommende numre af fælled-bladet. 

STOR  
STØTTE TIL 
FRELTOFTE 
FÆLLED 



SE BARE, EN RIGTIG 
DANSK BONDEGÅRD! 
Jørgen E. Knudsens velholdte, gule bin-
dingsværksgård med den store have, der har 
været velplejet i mere end 150 år, indgik i de 
kendte turistture for amerikanere i 
1960´erne. Se hele Danmark på tre dage! Vi 
har talt med en af de danske guider, Louise 
Frederiksen, der var med på busturene. På 
Sjælland startede de med Den Lille Havfrue 
på Langelinie i København, et hurtigt lynvisit 
på miniature-slottet Rosenborg og straks vi-
dere til de gamle kongeslotte Frederiksborg i 
Hillerød og Kronborg i Helsingør, før dagen 
sluttede med en Tivolitur i København. Næ-
ste dag gik turen til Fyn. Først Egeskov Slot 
med en rundtur på 20 minutter og 30 minut-
ters frokost. Bussen kørte videre mod Oden-
se og slog en lille omvej om Freltofte. 
    De amerikanske turister blev sat af ved 
Freltoftevej 16, fordi de skulle se en rigtig 
dansk bondegård. Guiden husker, at familien 
Knudsen bød på saftevand, når turisterne 
havde trasket rundt i haven og beset staldene, 
mens de næsten hele tiden sagde: ”Hvor er 

det sødt!” 
    På vejen ind til Odense kørte bussen forbi 
Bramstrup, der blev omtalt som et typisk 
dansk hus. Her på egnen ville vi nok have til-
føjet, at her ses en herregård med markant 
betydning tilbage til 1400-tallet. Alene den 
store voldgrav antyder, at ”huset” er atypisk. 
I Odense nåede de at blive fotograferet foran 
H.C. Andersens Barndomshjem og spise 
middag ”Under Lindetræet”. På 3.dagen nåe-
de de sør´me at se Den Gamle By i Århus og 
Ellen Marsvins Hus i Aalborg, før de rastløse 
turister fra USA rejste videre til Norge, der 
også lige skulle ses på tre dage. 
     Hvis de danske guider havde vidst lidt 
mere og amerikanerne havde haft lidt mere 
tålmodighed, så kunne de have fået at vide, 
at der altid på denne grund i Freltofte har lig-
get en gård lige siden vikingetiden. Den sam-
me slægt kan sandsynligvis føres tilbage til 
1700-tallet. Foreløbig ved vi, at Jørgen E. 
Knudsen er 6. generation i lige linje på går-
den, og hans børn Sebastian og Josefine 7. 
generation. Familien mener selv, at gården 
brændte i perioden 1854-56 og blev bygget 
op igen. Der kan have været tale om en min- 
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1907, Freltoftevej 16. Den nuværende ejer Jørgen Knudsens farfar, Jens Peter Knudsen, står i 
midten med hænderne i siden, sommerhat og sølvkæde om maven til lommeuret, Hans kone Inger 
Marie står med datteren Erna i hånden, og hun bærer Jørgens far, Johannes, i maven. Gårdejer-
parret fik syv børn. På hestene ses den ældste søn Søren, der købte en lille gård på statsjord fra 
Søbysøgaard, og hans lillebror Carl, der blev vognmand. Hestene bliver holdt af gårdens karl i 
søndagstøjet.  Inger Maries første datter døde før, hun fyldte to år. Hun fik først navnet Erna, og 
da lillesøsteren blev født, så fik hun også navnet Erna. Efter 1907 ankom datteren Astrid og søn-



dre brand i en af længerne, men hverken 
myndighederne eller brandskadeforsikrings-
oplysningerne kan bekræfte branden. Den 
daværende gårdejer Jens Knudsen har nok 
selv fået slukket branden og betalt for repara-
tionen. 
     Den nuværende stråtækte gård er opført i 
1816; sandsynligvis efter en voldsom brand.
Slægtens efternavne skiftede fra Jensen til 
Knudsen – Knud Jensens (Jens´ søn) første-
fødte søn blev til Jens Knudsen (Knuds søn). 
Fra 1871 fik alle i slægten navnet Knudsen, 
da Søren Knudsen købte/arvede gården efter 
sin far, Knud Jensen. Søren var en af de akti-
ve gårdejere, der støttede opførelsen af Frel-
toftes skolebyggerier og andels-
brugsforeningen; butikken, der i daglig tale 
hed Brugsen. 
     Jørgens farfar, Jens Peter Knudsen, født i 
1870, overtog i 1898 gården. Han var gift 
med den syv år yngre Inger Marie, der var 
datter af karetmager Christian Pedersen i År-
slev. Da Jens Peter kom til, var ejendoms-
skylden 25.500 kr. Af de 24 tdr. land var de 
20 opdyrket. Som skikken var, lod han sin 
gamle mor blive boende på gården, og han 
overtog to heste, fem køer, 3 ungkvæg og 4 
svin. 
    Jens Peter var en af Freltoftes betydende 
gårdmænd og var bl.a. medlem af Nr. Lyn-
delse Skolekommission og var med til at be-
tale for opførelsen af Freltofte Forsamlings-
hus, i dag Nyboes Selskabslokaler. 

    Som alle i slægten holdt Jens Peter af 
heste, men han var også fremsynet og køb-
te i 1933 en ny Ford B personvogn. Han 
var også en af de første gårdmænd, der fik 
indlagt elektricitet. Han dør i 1945. Hans 
enke Inger Marie driver gården videre, ind-
til hendes søn nr. 3, Johannes, født i 1907, 
overtager gården i 1952. Johannes, som 
mange freltoftere husker som den dygtige, 
kloge, finurlige og lune landmand, var en 
anerkendt hesteopdrætter og fik mange fine 
præmier for sine dyr på dyrskuerne. Men 
han fulgte også med tiden og var en af de 
første, der købte en traktor i Freltofte. 
     Han holdt stand længe som ungkarl, 
men kirkeklokkerne i Nr. Lyndelse ringede 
også for ham, da han som 40-årig blev 
uhjælpeligt forelsket i den kønne, 20-årige 
Ane Lilly fra Søstedvej 14, datter af hus-
mand Hans Peder Hansen og hustruen Pe-
tra. Hun arbejdede for købsmandsparret 
Hans og Signe Hansen i butikken på Frel-
toftevej 35 og flyttede ind på gården i for-
året 1947. Parret blev gift 25. juli samme 
år – fire dage før Lillys 21 års fødselsdag. 
De ville gerne have børn, men der gik 11 
år, før Lilly blev gravid og fødte sønnen 
med døbenavnet Jørgen Ejner. Johannes 
dør i 1976, og Lilly var kun 50 år, da hun 
blev enke med enebarnet på 17 år. Hun 
overdrager gården til Jørgen i 1985 og flyt-
ter ind i et velholdt parcelhus i Hvidkær-
parken i Nr. Lyndelse. Lilly vil i år fejre sin 
80 års fødselsdag.   
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1947. Bruden 
Ane Lilly var 20 
år og gommen 
Johannes var 
40 år, da præ-
sten viede dem i 
Nr. Lyndelse 
Kirke. 

1977. Lilly blev allerede enke, da hun var 50 
år. Sønnen Jørgen var 18 år og klar til at af-
tjene sin værnepligt. Billederne er de første, 
som den stadig lovende pressefotograf Bax 
Lindhardt, 35 år og bosat i København, har 
taget. Han var dengang 6 år og nærmeste na-
bo til familien Knudsen. 



  Jørgen flytter fra et lejet hus i Nr. Lyndelse 
ind sammen med Birgit Carlsen, de bliver se-
nere gift og får børnene Sebastian og Josefi-
ne. Parret ved på forhånd, at det ikke mere er 
rentabelt at drive en gård på 23 tdr. land, og 
de beholder begge deres fuldtidsjob, bl.a. på 
Kildemoes Cykelfabrik i Nr. Lyndelse. Lum-
by-landmanden Mogens Moseholm, der er 
født på den lille nabogård på Freltoftevej 18, 
har siden dyrket det meste af agerjorden i en 
forpagtningsaftale med Jørgen. I dag bor Bir-
git i Nr. Lyndelse, men børnene trives godt i 
begge hjem. Josefine rider meget på gårdens 
hest, og Jørgen overvejer at anskaffe en hest 
mere for at give den nuværende selskab. ”Jeg 
sagde overvejer, fordi en hest i dag er dyr i  
drift,” tilføjer han. 
                                                            -hardt 

2005. Lilly fejrer 80 år i villaen i Nr. Lyndel-
se i år. Den unge sports-freak Jørgen fylder 
50 om et par år. Billederne er taget af den 
forhenværende lovende amatørfotograf på 61 
år og stadig nærmeste nabo til familien 
Knudsen. 

TILBAGE TIL  
VIKINGETIDEN  
Jørgen E. Knudsens firlængede bindings-
værksgård på Freltoftevej 16 har sandsyn-
ligvis ligget på det samme sted lige siden, 
landsbyen Freltofte fik sin nuværende pla-
cering i overgangstiden mellem vikingetid 
og middelalderen omkring år 1100. Toften 
på en gård var området, hvor gårdens byg-
ninger, have og en lille græsfold til fjerkræ 
og kalve lå. Størrelsen af toften fortæller, 
hvor meget agerjord der hørte til gården. 
    Fra 1400 til 1800 var idealet for gods-
ejerne, der ejede gårdene og lejede/fæstede 
dem ud, ”jævnstore”, ensartede gårde. Eje-
de et gods en hel landsby, blev de ofte ega-
liserede – det betyder gjort ens i størrelse 
og afgift, og så var regnskabet jo nemt, for-
di alle fæstebønder skulle betale det samme 
år for år. Systemet med jævnstore fæstegår-
de drevet i landsbyfællesskab var yderst 
konservativt, så derfor tør vi påstå, at Jør-
gen E. Knudsens gård og mange af de andre 
Freltofte-huse, der endnu ligger på deres 
bytomt, har stået på det samme sted i mindst 
600 år. Mange af dem er sikkert gået til i 
totalt ødelæggende brande, hvorefter der i 
løbet af et par år blev opført en ny gård eller 
et nyt hus på tomten. På et gammelt lands-
bykort fra 1740 ligger Knudsens gård, hvor 
den ligger i dag. Huset på Mosevej 1 ses 
også på kortet.  
    Gården var fæstegård under Bramstrup  
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og fik i starten af 1800-tallet matrikel nr. 2.                
På et senere tidspunkt blev en del jorden fra 
Knudsens gård udstykket til den lidt mindre 
gård på Freltoftevej 8; i dag ejet af Nina og 
Kurt Bager, men blandt gamle freltoftere 
stadig kendt som Ove Købmands gård. Ove 
Nielsen var gårdejer (”Jeg vil helst nøjes 
med at være husmand,” sagde han ofte), 
men hans far var købmand, og dettilnavn 
fik sønnen også. Gården på Freltoftevej 16 
har nu matrikel 2a, og Freltoftevej 8 har lo-
gisk nok fået 2b. 
    Under kong Christian VIII´s store folke-
tælling i Danmark gik en myndighedsper-
son rundt i Freltofte i 1840.  
Om slægten Knudsen skrev han med krøl-
let, gotisk skrift: 
 
    Boelsted  1., familie: 
    Boelsmand Knud Jensen, 57 år 
    Hans kone, Karen Poulsdatter, 47 år 
    Deres børn : 
    Jens Knudsen, 19 år 
    Poul Knudsen, 15 år 
    Søren Knudsen, 13 år 
    Rasmus Knudsen, 10 år 
    Hans Knudsen, 5 år 
    Johanne Knudsen, 17 år 
    Ane Margrethe Knud, 8 år 
    Ane Marie Rasmusdatter, 74 år, 
    enke og husfaderens faster                josp  



Projektingeniør Dirk Bossen i Fyns Amts 
Vejvæsen oplyser til fælled-bladet, at for-
handlingerne med de syv lodsejere, der må 
afgive jord til den nye landevej mellem År-
slev og Nr. Søby, der skal krydse Freltoftevej 
lige syd for Lumby, er afsluttet med fornufti-
ge løsninger om erstatningernes størrelse. 
”Vi begynder at grave ud til vejen i maj, og 
jeg regner med, at vejen bliver køreklar ved 
årsskiftet mellem 2007 og 2008. I løbet af 
sommeren 2008 lægger vi vejstriber på, og så 
er den opgave løst?” 
    ”Lader I det gamle asketræ på Askebakken 
stå?” 
    ”Ja, men det var vist planen, at det skulle 
fældes, fordi det stod i vejen for den ny vej-
linje. Men der er indgivet flere protester fra 
borgere både i Freltofte og Lumby. Så nu får 
det sikkert lov til at blive stående. Selv synes 
jeg også, at træet står markant og smukt i 
landskabet. Vi lægger vejen lidt om, altså 

længere væk fra ejendommen Freltoftevej 2  
(fhv. købmand Otto Lindhards hus) og vi 
regner nu med, at vi kan styre uden om træ-
et.” 
    Dirk Bossen kendte ikke sagnet om det 
gamle asketræ. Huset på Freltoftevej 2 hed 
tidligere Malerhuset - nok fordi der her boe-
de en maler - og før den tid Bomhuset. I fæ-
stetiden skulle bønderne betale bompenge til 
godsejeren, hvis de kørte fra Lumby til Frel-
tofte – eller omvendt. Den historie vil redak-
tionen senere forsøge at få bekræftet. Sagnet 
om træet siger, at hvis en stor gren falder af 
eller bliver skåret af, så bliver Bomhuset 
ramt en lille ildebrand. Hvis træet falder af 
ælde eller bliver fældet, så brænder hele hu-
set efter et lynnedslag. 
    ”Uha!” svarer Dirk Bossen. ”Den historie 
har vi ikke hørt før. Jamen, det er jo også et 
historisk træ med faretruende varsler.  
Vi må lade det stå!”. 
                                                         -hardt 

Overvejen 79 
V/ John Hedelund 

6599 4699 
Mandag – fredag 9-20 
Lørdag – Søndag 9-17 

DET GAMLE TRÆ, OH, LAD DET STÅ! 
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DRONNINGEN MÅTTE  
IKKE SE DEN 
På en gårdsplads ud mod Freltoftes lange 
hovedstrøg står en flot skulptur i fin balance. 
Kig nøje efter på Freltoftevej 14, og du vil se 
torsoer af en mand og kvinde. Manden er i 
lystigt humør, og det kan bl.a. ses på hans 
erigerede lem. Naboerne fortæller, at de ofte 
i weekenderne ser biler køre meget langsomt 
fordi statuen, og nogle standser helt for at få 
bekræftet, at det, de ser, også er det, de troe-
de, de så. Men i Freltofte og omegn trives 
frisindet. Redaktionen er ikke bekendt med, 
at bronzeparret har vakt forargelse i Freltof-
te. 
    Men forargelsen var meget stor i Middel-
fart, hvor den kendte og ofte prisbelønnede 
billedhugger Eiler Madsen lod parret med tit-
len ”Hyrdinden og Skorstensfejeren” udstille 
på en stor kunstudstilling med en efterfølgen-
de konkurrence om den bedste skulptur. 
Borgmesteren, der var så kedelig, at vi ven-
ligt har glemt hans navn, var synligt forarget 
sammen med et flertal i byrådet. Han lod sta-

tuen fjerne, dagen før dronning Margrethe 
kom til Middelfart for at se udstillingen. En 
sådan usømmelighed skulle majestæten ikke 
udsættes for. Hvad borgmesteren ikke vidste, 
var at dronningen, der bestemt ikke er sippet 
over for moderne og god erotisk kunst, alle-
rede havde set mandetorsoen med stift lem, 
da den var udstillet på den årlige kunstferni-
sering på Charlottenborg. Margrethe II gik 
rundt om statuen for at nyde alle detaljer. 
    ”Borgmesteren flyttede min skulptur til en 
privat have, men nogle af mine kunstnerven-
ner flyttede den i ly af mørket til en anden 
have, ”fortæller Eiler Madsen til fælled-
bladet. ”De kendte den rute, hvor borgmeste-
ren skulle følge dronningen til den store 
skulpturudstilling. De mente ikke, at Margre-
the skulle snydes, og hun genkendte den da 
også, da hun gik forbi. Min skulptur fik kun 
2. prisen på udstillingen. Jeg tror ikke, at 
borgmesteren kunne leve med, at den vandt 
1. pladsen. I forvejen var han ikke glad for 
omtalen af hans censur over for dronningen i 
aviserne, TV-Fyn og TV-Avisen. 
    Jeg solgte derefter min figur til min ven 
Poul Clausen, og jeg må sige, at den står 
markant i Freltofte.” 
    Bogtrykker Poul Clausen, Freltoftevej 14, 
er kendt af alle udøvende kunstnere i Dan-
mark. Han har hjulpet flere hundrede af dem 
på mange måder, bl.a. med kunstkøb, 1. klas-
ses litografier og serigrafier. Selv er han 
uhelbredelig kunstsamler med et særligt øje 
for moderne kunst. I et fornemt, indbundet 
festskrift takker 70 kunstnere ham, da han i 
2002 fyldte 60 år, bl.a. billedhuggerne Keld 
Moseholm, der er født på Freltoftevej 18, og 
Eiler Madsen. Titlen er: Samleren, Menne-
sket, Fænomenet Poul Clausen 

Samleren Poul Clausen er glad for den 
erotisk opstemte skulptur, Hyrdinden og 
Skorstensfejeren 
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Politikere mente, at 
dronningen ikke kun-
ne tåle at se Poul 
Clausens statue, men 
Margrethe II værd-
sætter også erotiske 
motiver, hvis den 
kunstneriske oplevel-
se er høj.  



 
48 Freltofte Fælled-medlemmer, 
heraf 28 flot udklædte børn, slog 
til tønden og fik varmen på en 
kold februar søndag. Nina og 
Kurt Bager på gården Freltofte-
vej 8 havde sørget for to tønder – 
den med lidt slik til børnene og 
den, der var tom og kun for 
voksne – samt kaffe, saft, boller 
og kager. Kong Vinterfrost hav-
de kølet kassen med bajere og 
kassen med sodavand ned, men 
den kolde væske på flaske gled 
også pænt ned. Hvem vandt og 
blev kattekonger? Joh, det har 46 
af os glemt, fordi vi  ikke vandt. 

KUNSTKUP I FRELTOFTE 
Professionelle tyve har begået indbrud hos 
kunstsamleren Poul Clausen, Freltoftevej 14. 
De har i nattens mulm og mørke lirket et vin-
due op fra havesiden, mens Poul og Lone 
Boström var på ferie. Forsigtigt har de flyttet 
potteplanterne i vindueskarmen, kravlet ind 
og begyndt med at tage en stor rejselæderta-
ske fra hjemmet. De har fyldt tasken op med 
specifikke kunstgenstande efter en nøje plan. 
De har taget tre figurer, som billedhuggerne 
Keld Moseholm og Steffan Herrik har skabt. 
    Kriminalpolitiet, der ikke har afgørende 
spor i tyverisagen, mener ligesom Poul Clau-
sen, at der er tale om tyve, der er brudt ind 
med en bestillingsliste og kun gået efter den 

kunst, som de på forhånd havde købere til,  
f.eks. kunstsamlere, der gerne vil købe hæler-
varer. 
    Kriminalpolitiet mener, at tyvene har par-
keret en varevogn ved Mosevej 1. De er gået 
igennem bambushækken og den samme vej 
tilbage med den fyldte lædertaske. Skjult i 
hækken har de kunne holde øje med, at de 
uset kunne slippe væk. 
    ”Jeg vil gerne fortælle om det store kunst-
kup i mit hjem, ”siger Poul Clausen. ”Det vil 
altid være klogt at holde øje med fremmede 
folk i Freltofte, der opfører sig mistænkeligt. 
Men jeg tror nu ikke, at freltofterne behøver 
at frygte det, som vi har været udsat for, 
nemlig et meget specielt og meget professio-
nelt indbrud.”                                     -hardt 

 
 

STOR I SLAGET.  
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NYE MEDLEMMER 
”Hvis du er fræk og kaster den snebold, så 
får du hovedet vasket i sneen!” Jens Christi-
an på syv år kan ikke dy sig. Han kaster sne-
bolden i nakken på sin far, Per Emil, og hvi-
ner af fryd, da faderen griber fat i hans ben 
og kører drengens hoved gennem sneen. 
    Per Emil og Leena (navnet stammer fra 
hendes finske rødder) Dalgaard Haastrup har 
sammen med børnene Jens Christian og An-
ne Sophie, 8 år, købt Bente og Keld Mose-
holms hus på Freltoftevej 3. Det har stået til 
salg længe og i en periode været udlejet til 
Årslev Kommune, der har benyttet boligen 
til iranske flygtninge. Moseholmerne, der nu 
bor på en nedlagt skole ved Knoldborg med 
udsigt over det sydfynske øhav, er glade, for-
di huset endelig er blevet solgt. Og sønderjy-
den, bankassistent Per Emil er glad, fordi han 
både bor godt og kan nøjes med at cykle fem 
minutter på arbejde – Sydbank i Nr. Lyndel-
se. Leena er cand.mag i dansk og religion og 
skriver i øjeblikket hjemme på sin hovedop-
gave. Parret har tidligere boet i eget hus i 
Munkebo. 
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MÆND BAGER KAGE 
En stribe udvalgte mænd har disket op 
med stærkt fedende og meget velsmagen-
de kager i fælled-bladet. Før vi går over til 
de bedste desserter, som kvinder på egnen 
kan byde på, slutter vi manderunden af 
med en lækker kage, der netop ikke feder. 
Opskriften kommer fra Finn Ekelund, 
Freltoftevej 43:  

Fedtfattig kage med æbler 
6 æbler 
2 æg 
60 g. sukker 
6 spsk. mager cremefraiche 
2 spsk. mel 
2 tsk. vanillesukker 
2 spsk. mandelsplitter 
Kanel 
Skræl æblerne og fjern kernehusene, skær 
dem i tynde både og fordel dem i en smurt 
tærteform ca. 23 cm. i diameter 
Pisk æg og sukker – rør cremefraiche, mel 
og vanille i. 
Drys kanel over æblerne og  
hæld dejen over.  
Drys mandlerne på. 
Bag kagen ved 200 gr. i ca. ½ time 
 
Server kagen lun med cremefraiche, rørt 
sammen med vanillesukker eller fløde-
skum 
 



FASTELAVN TIL HEST  
1940. Hestene er pyntet med bånd ligesom 
karlene - med mave- og skråbånd over bry-
stet på deres hvide skjorter eller anorakker. 
På hovedet bærer de skråhuer med 
kvast. Gårdejer Chr. Pedersen fra Bækgaar-
den, Kærsmindevej 2, styrer hest og jumben, 
hvori spillemanden Carl Tørringe sidder og 
spiller på trompet. Til venstre for hestevog-
nen rider kronprinsen, gårdejer Johannes 
Knudsen, Freltoftevej 16, og på den anden 
flanke rider kattekongen Rasmus Storm Pe-
dersen, Mosevej 4. Forrest står klovnen - 
klædt ud til narrestreger. Bemærk Freltofte 
Mølle i baggrunden. 
    Fredag inden fastelavn var der i Freltofte 
fastelavnsridning. Man startede tidligt om 
morgenen for at nå rundt i hele ejerlavet. Ud 
over de ovennævnte personer var der seks fa-
nebærere, som red med dannebrogsflag på 
hele turen. 
   Skolebørnene havde fri fra skole denne dag 
og løb efter optoget. Når mændene var inde 
på en gård eller i et hus for at blive trakteret, 
var det børnenes job at se efter og pas-
se hestene. Klovnen lavede spillopper og 
pjattede med de unge piger. Han raslede også 
med pengebøssen og samlede penge ind. Om 
aftenen var alle, der havde spyttet penge i 
bøssen, indbudt til det store kaffe- og kage-

bord i Freltofte forsamlingshus. 
    Fhv. gårdejer Aage Jensen på Mosevej 6, 
nu Freltoftevej 8a, fortæller, at klovnen i 
gennem mange år var Verner Træskomand, 
der boede på Jyllandsgyden 13 og i øvrigt 
farbror til nu afdøde Gunni Knudsen. 
    Aage Jensen er med på det gamle faste-
lavnsfoto, som blev bragt i det forrige fælled-
blad. Han husker datoen: ”7. februar 1934, 
og det var hundekoldt.” To af hans brødre, 
Hans og Harald, var også til hest i 1934. Og 
Aage Jensen fortæller, at skikken med faste-
lavnsridning uddøde inden 1950. Fhv. gård-
ejer Poul Storm Pedersen, Mosevej 8, kan 
huske et besøg på gården Mosevej 4 i slut-
ningen af 1940´erne, hvor rytterne blev sid-
dende ude på gårdspladsen og blev trakteret 
med æbleskiver og saft. 
    Hvis andre medlemmer kan huske noget 
om den historiske hestetradition i februar, så 
vil redaktionen være taknemmelig, hvis vi 
kan få oplysningerne.  
    Vi ved ikke nok om fastelavnsløjerne i 
Freltofte i ældre tid. Det var ikke ualminde-
ligt på landet med tøndeslagning til hest, og 
med en sort, levende kat, der blev lukket in-
de i tønden. Synd for katten, som hel- eller 
halvdød først kom ud, når tønden var slået i 
stykker, men derfra stammer talemåden, som 
vi stadig bruger ved fastelavn, nemlig at ”vi 
slår katten af tønden”.   

                                                   josp             
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SÅDAN SET  
FRA OVEN 
Søsted set fra en kom-
munikat ionssatell i t 
100 km ude i rummet. I 
de kommende numre af 
bladet vil vi bringe fle-
re satellit fotos af Frel-
tofte, Freltofte Mose, 
resten af Freltoftevej 
på begge sider, Jyl-
landsgyden, Grønmo-
sevej, Birkebjergvej, 
Kærsmindevej, Søsted-
vej og Lumby. 

 
SØSTED 

HAVEMAND 
Cand. Hort. tilbyder 
 
Hjælp til planlægning 
Oprydning og pasning 
 
Uden motoriserede  
redskaber 
Uden trailer 
 
100 Kr. i timen 
 

6599 2154 

 
BUMP PÅ VEJEN 
 
De lovede vejbump, der skal tvinge fart-
bilisterne til at sætte farten ned på Freltof-
tevej, skulle være på plads i 2005, hvor 
Årslev Kommunalbestyrelse havde god-
kendt bevillingen. Så blev der snakket om 
bump i begyndelsen af 2006, men de før-
ste vintermåneders uvenlige vejr har ikke 
just været til vejarbejde. Nu fortæller Else 
Jørgensen fra Årslev Tekniske Forvalt-
ning, at hun ikke har tid til at se på sagen: 
   ”Jeg har haft travlt med to byggemod-
ninger samt en større udvidelse af gen-
brugspladsen i Årslev. Men jeg regner 
med at kunne gøre sagen med Freltofte-
bumpene klar inden sommerferien. Og ef-
ter sommerferien kan arbejdet så begynde 
sammen med de lovede vej-bump i Døm-
mestrup.” 
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Spørg bare 
HVAD HAR JYLLAND MED 
JYLLANDSGYDEN AT GØRE? 
Redaktionen har oprettet en brevkasse, hvor 
vi meget gerne modtager debatindlæg fra 
medlemmerne. Vi vil også gøre os umage for 
at give svar på spørgsmål vedr. oprindelsen 
til alle stednavne, huse og andet lokalhisto-
risk om Freltofte og omegn. 
    Inge Zenner, Freltoftevej 36, spørger: 
    Jeg har længe gået og tænkt på, hvorfor 
vejen hedder Jyllandsgyden her udenfor 
Freltofte? Jeg vil være glad, hvis jeg kan få 
udvidet min horisont hos byens kloge mænd, 
fordi jeg regner med, at det er noget, I kan 
fortælle mig.     
    Jens Ole Storm Pedersen svarer:  
    For 200 år siden hed området ved Jyl-
landsgyden Freltofte Hede. På udskiftnings-
kortet over Freltofte fra 1796 kaldes det på 
godt fynsk for He-marken. Området var en 
del af et hede-, mose- og skovbælte, som 
strakte sig fra landsbyen Heden over Vantin-
ge Hede, Røjle skov, Palleshave Hede, Ryn-
keby Hede og Sødinge Hede. 
    Dette øde overdrevslandskab dannede lige 
fra oldtiden skel mellem bygder og herreder. 
Før 1970 gik grænsen mellem Odense og 
Svendborg amter også her. I et hus på Jyl-
landsgyden gik amtsgrænsen midt gennem 
huset – måske durk gennem soveværelset. På 
egnen sagde man, at manden sov i Odense 
Amt og konen i Svendborg Amt. 
    I dette skovrige bælte blev der i senmid-
delalderen udflyttet den tredje landsby ho-

vedgårde, der herved fik deres enemærker 
ved de økonomiske lukrative skove. Det var 
herregårdene Nordskov, Rynkebygård og 
Lammehave. 
    I optegnelser fra 1600-tallet fungerede 
overdrevet som et stort fællesgræsningsom-
råde. Freltofte-bønderne var af og til i Sødin-
ge og Rynkeby for at lede efter deres får og 
kalve. Den gode agerjord lå i en ring på ca. 
800-1000 meter omkring landsbyerne. Det 
var uoverkommeligt at køre gødning med ok-
se og vogn længere væk. Det vil for Freltof-
tes vedkommende sige, at fra efter smeden 
på Freltoftevej 53 begyndte overdrevet. 
    Før Freltoftes udskiftning i 1796 lå alle 
gårde og huse i landsbyen. Herefter blev 
dyrkningsfællesskabet ophævet og hver ejen-
dom fik samlet sin jord. Der blev nyopført en 
del nye boliger i yderområdet - væk fra det 
det gode agerlandsbælte. Nogle huse, der var 
udstykket fra Sdr. Højrup, blev kaldt for Jyd-
lands-Huse, og de gav senere navn til vejen 
Jyllandsgyden. Om de havde noget med Jyl-
land at gøre, vides endnu ikke. I en grusgrav 
nær Jyllandsgyden 9 skulle der have været 
jyske daglejere, der gravede grus. Og måske 
har nogle af dem slået sig ned på He-marken. 
Dog skal det bemærkes, at der lidt længere 
henad landevejen mod Ringe, ligger en klyn-
ge huse, som kaldes for Sjællands-Huse. 
   Den nuværende grænse mellem Sdr. Høj-
rup og Freltofte er fastlagt ved udskiftningen 
sidst i 1700-tallet. Der blev trukket en lige 
linje over kortet. Bregnebjerg blev i 1600-
tallet regnet hørende til Freltofte. 

REDAKTØREN BEKLAGER 
I en bisætning i forrige nummer skrev jeg, at 
fhv. gårdejer Aage Jensen, Freltoftevej 8a, 
var flyttet på Humlehavens Plejehjem. Det er 
ikke korrekt, og det beklager jeg. Aage Jen-
sen bor uændret hjemme i Freltofte. 
   Jeg har ligeledes haft svært ved at få Åge 
Jensens søn, Jon Jensen, hjem til den rette 
slægtsgård Elmely, Mosevej 6. Først skrev 
jeg Freltoftevej 8, og i næste nummer lidt 
nærmere - men igen forkert, nemlig Mosevej 
8. Jon Jensen ejer også den gård, men her bor 
han ikke.                           Karsten Lindhardt                                                                                            

LP-plader til salg 

eller kontakt Finn Ekelund – 6590 2501 

Se mere på  
hjemmesiden 

 
www.lpplader.

frac.dk 
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100 ÅR MED  
21 TIPOLDEBØRN 
Hvis Rasmine Jakobine Lund Henriksen 
ønskede at flytte hjem til barndomsbyen Frel-
tofte sammen med de børn, børnebørn, olde-
børn og tipoldebørn, hun er stammoder til, så 
ville hun lægge beslag på alle husene i Frel-
tofte og en del af omegnen med. Men hun 
flytter ikke fra det hyggelige landarbejderhus 
på Orevej 8 mellem Sdr. Nærå og Søllinge. 
”Her har jeg boet godt i 60 år, og jeg bliver 
nok boende lidt endnu.” Rasmine har over-
skredet de magiske 100 år. Hun husker de 
glade barndomsår 1905-1924 på Freltofte 
Kohave, der i 1970 skiftede navn til Grøn-
mosevej, og hun har tal på sine efterkomme-
re og forsøger at huske alle navnene. 

    Hendes døtre Gudrun på 81 og Ida på 79 
er begge blevet enker. Hendes tredje barn, 
sønnen Villy, er død. ”Han blev kun 72 år, 
og det var en stor sorg, fordi det er unatur-
ligt, når forældre overlever deres børn, ” si-
ger Rasmine. Der var få penge at rutte med i 
Rasmines hus, men hjertevarme nok til at 
modtage to plejebørn fra en mor, der på få år 
fik fire uønskede børn, der hver gang hurtigt 
blev givet væk efter fødslen. ”På den måde 
fik vi to dejlige unger mere, nemlig Bent og 
Ingerlise,” forklarer Rasmine, der over kaffe-

bordet får et varmt smil tilbage fra Ingerlise. 
    ”Jeg har 18 børnebørn, 39 oldebørn og 21 
tipoldebørn, Hvis jeg lever længe nok, så op-
lever jeg måske også at få et tiptipoldebarn. 
Naturligvis tæller jeg alle svigerbørnene med 
i alle generationer, så vi er nu et godt stykke 
over 100 i min stamme.” 
    Da Rasmine rundede de 100 år 29. novem-
ber 2005 kom Ringes borgmester til det store 
kaffebord med en buket blomster og en lille 
upersonlig gave. ”Ham kender jeg ikke, men 
han blev også budt på kaffe.” Hun var glad 
for at gense præsten i Søllinge. ”Han er en 
flink mand, som er god at tale med.” Fra 
dronning Margrethe kom et lykønsknings-
brev. ”Hende kender jeg heller ikke, men det 
var da pænt af hende.”  
    Hun voksede op i et nøjsomt hjem på hus-
mandsstedet, Grønmosevej 8. Hendes far 
Niels Peter Nielsen, mest kendt som Peder 
Kohave, havde en hest, en ko, et par kvier og 
et par grisesøer. Det grove arbejde på de 10 
tdr. land agerjord måtte han klare med hesten 
foran ploven, harven og radrenseren. Hans 
hustru og børn havde alle huspligterne og 
hjalp til på marken.     

 
 
 
 
 
 
 

1923. Rasmine, gravid og just viet af sogne-
fogeden i Nr. Lyndelse. Bruden var 18 år 
og gommen Viktor var 31 år. 
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1919. Rasmine, 
en voksen pige, 
der var vant til 
hårdt arbejde. 
14 år og iført 
konfirmationstø-
jet. Billedet er 
taget i et fotoa-
telier i Odense. 



    Rasmine var 10 år, da hun mistede sin mor 
og nyfødte lillesøster, der begge døde af tu-
berkulose. Tilbage var en ulykkelig far med 
fire ukonfirmerede børn. ”I den tid lærte jeg 
at arbejde hårdt. Huset skulle holdes, maden 
skulle laves og far skulle have hjælp, og seks 
dage om ugen skulle jeg jo også gå i skole i 
Freltofte. Der blev såmænd også tid til at le-
ge med landsbyens andre børn. Vi mødtes på 
Stævnet, der var en stor trekant midt på Frel-
toftevej ved Mosevej. Far fandt senere en 
husbestyrerinde og efter nogle år blev de gift. 
Og så var far glad igen. Han blev selv meget 
gammel, og jeg besøgte ham ofte på Koha-
ven og hørte altid lidt nyt om livet i Freltof-
te.” 
    Rasmine gider næsten ikke fortælle, hvor-
dan man skal leve for at blive 100 år. Hun 
har dog fire råd: ”Spis sundt, arbejd, arbejd 
og arbejd!” Hun vil hellere fortælle om den 
gode barndom i Freltofte. ”Tiden var ander-
ledes dengang, men både børnene og de 
voksne havde et godt sammenhold. De fleste 
måtte arbejde hårdt og længe bare for at skaf-
fe til det daglige brød, og det tog vi ikke  
skade af.” 
    Skoletiden sluttede, da Rasmine fyldte 14 
år og blev konfirmeret. ”Vi blev nu regnet 
for at være voksne og skulle derfor ud at tje-
ne. Jeg blev ung pige i Brugsen, hvor jeg 
skulle gøre rent og hjælpe til med madlav-

ningen i brugsuddelerens private afdeling. 
Men jeg var også med til at betjene kunder i 
butikken. Vi spiste morgenmad kl. 6 om 
morgenen, gik straks i gang med arbejdet og 
var sjældent færdige før kl. 20 om aftenen. 
    Da Rasmine var 17 år fortalte hun sin far, 
at hun ville giftes med den 13 år ældre Vik-
tor Henriksen. ”Hvad vil dog med sådan en 
gammel mand?” spurgte faderen, og Rasmi-
ne svarede: ”Jeg kan godt lide ham. Han vil 
være en god mand for mig. Og i øvrigt er jeg 
gravid.” Gommen var 31 år og bruden var 
18, da sognefogeden i Nr. Lyndelse viede 
dem. Parret flyttede ind i en lejlighed på en 
gård i Gislev, hvor de blev fodermesterfolk. 
Viktor fodrede dyrene i staldene og gik til 
hånde i markarbejdet. Rasmine skulle malke 
køerne morgen og aften, gøre rent i gårdens 
stuehus og hjælpe gårdfruen med madlavnin-
gen. Ind imellem måtte hun amme og pusle 
om sine to egne døtre. De flyttede senere til 
andre gårde på Midtfyn, indtil de slog sig 
fast ned i det lille stråtækte hus på Orevej.  
    ”Viktor hjalp til på gårdene i Søllinge og 
Ore, men det kneb med pengene, og selv om 
jeg efterhånden havde fået fem børn, der 
skulle passes, så blev jeg sypige. Vi købte en 
trædesymaskine og jeg syede eller lappede 
tøj for fremmede. Det kunne træffe sig, at jeg 
fik lidt brugt tøj, og det syede jeg om til mine 
børn. Men det gav ikke nok, så jeg måtte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1948. Viktor og 
Rasmine fejrede de-
res sølvbryllup i hu-
set på Orevej 8. 
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også gå ud som kogekone – ofte til gilder 
med op til 100 gæster. I dag kan jeg ikke for-
stå, at jeg kunne løfte de store gryder. Det 
var lange arbejdsdage. Vi begyndte tidligt, 
og jeg har såmænd kogt mange gryder suppe 
på høns, kraftben eller oksekød. Ofte sluttede 
dagen først efter afslutningskaffen ved mid-
natstid. 

       Rasmines gode mand døde i 1984. ”Ja, 
ja, Viktor var 13 år ældre end mig, men det 
var slemt at miste ham.” 
   Hun har siden selv klaret alt i huset og pas-
set haven, men Rasmine faldt og fik et hofte-
brud i 2004. Det har hæmmet hendes bevæ-
gelsesfrihed. Naboerne hjælper hende med 
haven. Hendes tre døtre hjælper hende med 
rengøringen og vasketøjet, kommunen har 
sørget for hjemmehjælp og varm mad hver 
dag, og Rasmine går i dag nødig rundt i hu-
set uden rollatoren. Det passer hende dårligt, 
fordi hun helst vil klare alt selv. 
    ”Mit humør er ikke dårligt. Jeg er glad for 
min store familie, og jeg glæder mig til min 
datter Idas 80 års fest i april. Jeg vil under 
ingen omstændigheder forlade mit og Viktors 
hus, og jeg skal, når tid er, bæres ud i en ki-
ste. Jeg gider ikke se fjernsyn mere og vil 
helst bare sidde i min lune stol og se efter, 
hvem der kommer forbi ude på vejen. Jeg er 
bare ked af, at jeg nu jeg blevet til besvær for 
andre, og hver aften beder jeg til Vorherre 
om at få lov til ikke at vågne næste morgen.” 
                                                     -hardt 

Rasmines fødegård på Grønmosevej 8, der 
før 1970 hed Freltofte Kohave, er broderet 
af familiens ældste datter Gudrun efter et 
gammelt fotografi fra 1910. 

Det hyggelige, velholdte og stilrene landarbejderhus på Orevej 8, hvor Rasmine foreløbig har 
boet i 60 år. I døren byder den 100-årige dame velkommen, mens hun støtter sig til rollatoren.  
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REDAKTØRENS SUK 
Vi kender en dansker i Tyrkiet, der har købt 
en stor grund i bjergene bag Mamaris mel-
lem de to landsbyer, Æblebyen og Appelsin-
byen. Her vil hun bygge et stor, luksiøs villa 
for 300.000 kr.. Der fører ingen vej til huset, 
og den må derfor bygges i det hårde bjergter-
ræn. Med dynamit er der sprængt store klip-
pestykker væk, før kraftige vejmaskiner og 
mange mænd har gjort vejen plan og farbar 
med en grusbelægning. Prisen i danske kro-
ner er 6.500 kr. Senere skal der asfalt på, og 
det er dyrt, nemlig 7.500 kr. ekstra for 2,4 
km. 
    I alt 14.000 kr. 
    Nordvest for Freltofte bygger Fyns Amt og 
snart storkommunen Faaborg-Midtfyn en 
landevej nr. 521 fra Albanivej mellem Nr. 
Søby og Nr. Lyndelse til Lumbyvej syd om 
Lumby. Længden er 2,4 km. Kommunen har 
købt jord af 7 lodsejere. I Tyrkiet blev man 

færdig på 14 dage. Fyns Amts vejplanlægge-
re har sat vejbyggeriet i gang i 2005 og for-
venter at blive færdig i 2008. Der skal byg-
ges en ny rundkørsel, en ny tilslutning af 
Freltoftevej og Lumbyvej som to fortsatte 
vejkryds, en ny forlægning af Søstedvej på 
400 meter, 800 meter dobbelt cykelsti med 
en tunnel under den nye landevej samt to 
buslommer på Lumbyvej. 
   I alt 31.500.000 kr. 
   Nok skal der laves mere og andet for de 
31,5 mio. kr. på vejen nordvest for Freltofte. 
Mange vil mene, at de bygger veje for billigt 
i Tyrkiet. Andre vil mene, at prisen er sky-
høj, når der i Danmark bygges veje for skat-
tekroner. 
   Skriv et læserbrev eller et debatindlæg 
til fælled-bladet. Hvem og hvad skal have 
ros, hvem og hvad skal have ris i kommu-
nen eller bare i  Freltofte og omegn. 
                                                           -hardt 

BREDBÅND? VENT LIDT! 
Energi Fyn er ikke så hurtige på aftrække-
ren i Freltofte og må tilbagekalde de løfter, 
som en marketingmedarbejder i EL-
selskabet afgav i til fælled-bladet i forrige 
nummer. Vi får ikke det forventede tilbud 
om en bredbåndløsning via nedgravede 
jordkabler i marts 2006. De fynske rådhuse, 
banker og hele Glamsbjerg by er udvalgt til 
at være de første forsøgskaniner, men sel-
skabets tilbud til interesserede freltoftere vil 
næppe blive indfriet før i sidste halvdel af 
året 2007. 
    ”Der er tale om en misforståelse,” siger 
direktør Ole Toft Frederiksen, Energi Fyn, 
der selv har familiær relation til Freltofte - 
han er far til Trine Frederiksen på Freltofte-
vej 35. ”Jeg beklager på kompagniets veg-
ne, hvis vi har klokket i det.,” tilføjer han. 
”Vi har nedlagt tomme kabler – et såkaldt 
”tomrør” – ned i jorden i forbindelse med 
nedtagelsen af luftledninger og nedgravnin-

gen af den stærke strøm. Når Freltofte står 
for tur, kan vi nemt føre et bundt med man-
ge fibertråde igennem tomrørene og dermed 
sikre en stabil telekommunikation til Inter-
net, tv-signal og telefon. 
   Energi Fyn, der dækker 2/3 af det fynske 
el-marked, har lavet en rammeaftale med 
det private firma, Dansk Bredbånd. El-
selskabet etablerer, Dansk Bredbånd leve-
rer. Sammen håber de at have 35.000 fiber-
netværkskunder på Fyn om fem år.  
    I nær fremtid får vi også andre spillere på 
banen. TDC vil tilbyde om en ”god løsning 
ved en let udbygning af det eksisterende 
kobber-net til telefonsystemet”(citat). Og 
svenske TELE2 er klar med et tilbud. Kon-
kurrence er sundt, og jo mere, vi får af det, 
jo lavere bliver priserne. Uvildige eksperter 
siger, at det nok ville være klogt at vente et 
halvt års tid, før vi bør vælge både den bil-
ligste og mest stabile bredbåndsløsning.  
                                                         -hardt 

GODT NYT OM MOTORVEJEN 
Den oprindelige plan for motorvejsbyggeri-
et mellem Odense og Svendborg var, at 1. 
etape mellem Odense og Ringe skulle ind-
vies 1. juli 2006. Datoen er nu skubbet til 1. 
september 2006, oplyser pressechef Brian 
Christensen fra Vejdirektoratet til fælled-
bladet. ”Til gengæld har vi godt nyt, fordi 

vi har indhentet næsten hele 2. etape, nem-
lig motorvejen mellem Ringe og Kværn-
drup, der bliver indviet samme dag – sand-
synligvis af prins Joachim. Det var menin-
gen, at 2. etape først skulle være køreklar i 
2008. 3. og sidste etape mellem Kværndrup 
og Svendborg skulle efter planen først være 
færdig i 2010. Nu regner vi med 2009.” 
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Luftfoto af Møllegården med møllen i baggrunden. Dateringen er igen usikker.  
Et bud er i starten af 1950-erne, da der kun er to vinger på  møllen og at det ser ud til, at  
vogmand Poul Gertsens hus - i dag Else og  Hans Peter Solmarks –på Freltoftevej 21 bygget.  
Det blev bygget  ca. 1950. Damen med forklædet i haven, kan være Johanne Johansen. 



 

FRELTOFTES STOLTE VARTEGN, 2. afsnit                                               

MØLLENS STORHEDSTID  
OG KRUDTDØD 



Møllegården med møllen i baggrunden ca. 1915. “Andelstids” stuehus bygget på tilhuggede 
granitsten, røde mursten, hvidmalede dannebrogsvinduer, tandsnitsgesims og skiffertag med 
to smukke skorstene. 

Af Jens Ole Storm Pedersen 
Jeg vil begynde med at slutte Møllegårdens 
historie! 
    Gårdejer og møller Anders Frandsens ar-
vinger skiller møllen fra gården i 1895, og 
den nye ejer er Anders Nielsen fra Lum-
bygård. Tre år senere køber Lars Chr. Ras-
mussen fra Ryslinge Møllegården. Han river i 
1903 en længe og stuehuset ned, mens de øv-
rige længer bliver ombygget. Stuehuset fra 
1878, der lå nord for garden, bliver nu opført 
nu mod øst, og det bliver således gårdens 3. 
stuehus - og nuværende - siden branden og 
flytningen i 1829. 
    Hans og Johanne Johansen havde drevet, 
det vi i dag kalder for “Ernst Jespersens 
Sted” ved Røjle skov, Nr. Søby. I 1911 købte 
de Møllegården. Husbond Hans dør i 1925, 
hvorefter enken Johanne driver gården videre 
med hjælp af sønnerne Rasmus og Jørgen. 
Der var også to døtre, Marie og Erna. Erna er 
i dag 90 år og ejer gården “Holmelund” på 
Mosevej 13 I Freltofte. 
     Omkring 1955 dør enken Johanne, hvoref-
ter sønnerne og ungkarlene, - Rasmus og Jør-
gen Johansen i fællesskab driver gården vide-
re. De drev gården lidt gammeldags, men 
med stor omhu, hvilket bygningerne og haven 
også bar præg af. De passede også trofast de-

res forældres gravsted i Nr. Lyndelse, hvortil 
man tit mødte dem cyklende - ja de cyklede 
altid, fordi de ikke havde bil. Rasmus lå 
forest og knoklede derudad; Jørgen lige bag-
ved i adstadigt tempo. Således var det også 
arbejdsmæssigt. Rasmus, der var tynd og se-
net, knoklede løs. Jørgen, som var rund og 
trivelig, tog det mere roligt. 
    I deres yngre år gik Rasmus og Jørgen me-
get op i opdræt af Oldenborg heste, som de 
fik mange præmier for og med stolthed viste 
frem. Jeg mindes, at hele deres indgangsentré 
nærmest var tapseret med præmier og rosetter 
fra diverse dyrskuer. Rasmus døde ca. 1983, 
hvorefter Jørgen var eneejer af gården indtil 
sin død i 1993. Gårdens tid som erhverv og 
selvstændig enhed, var herved slut. Gårdejer 
Jon Jensen, “Elmely”, Mosevej 6, købte går-
den, beholdt  agerjorden og frasolgte bygnin-
gerne med 1-2 tdr. land til Helle og Kim Ro-
dam. De bebor i dag Møllegården sammen 
med deres 3 børn, - Mathilde på 17 år, Mik-
kel, 12 år og Anne Sofie, 10 år. I slutningen 
af 1860-erne havde en mand ved navn Jens 
Nielsen i J.K.C.Døckers ejertid drevet en hø-
kerforretning i Møllegården. I 2004 blev er 
igen åbnet butik på Møllegården.   
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Her sælger Helle om lørdagen i “Butik -
Møllegård” stof, garn, stearinlys, hudpleje-
produkter og tøj, hun selv har syet. 
 
LUMBYGAARD BRÆNDT NED 
Den nye mølleejer i Freltofte, Anders Niel-
sen, blev født 23. april 1870 på Lumbygård. 
Han blev opkaldt efter faderen, som døde 13. 
april 1870. så der blev holdt både begravelse 
og barnedåb på Lumbygård i april 1870. 
    Faderen, sognefoged Anders Nielsen hav-
de ejet den 130 tdr. land store proprietærgård 
siden 1850 og var gift med Johanne Michal-
sen. Hun var ud af en gammel møllerslægt, 
som i generationer havde drevet Bjerne møl-
le i Rønninge. Hendes farbror Søren Nielsen 
ejede Sdr. Højrup mølle. 
Der var også en lille hollandsk vejrmølle til 
Lumbygård, som brændte med resten af går-
den i 1921. 
    Ejeren af Lumbygaard i dag, Åse Hansen, 
fortalte mig om branden. Hun var omkring 
10 år, da gården brændte og hun gik i Frel-
tofte skole. Da Lumby-børnene skulle hjem 
fra skole, kunne de se røg fra branden. Da de 
nåede toppen af “Esbakken” mødte et gru-
fuldt syn dem; gården og møllen var om-
spændt af flammerne og de brændende møl-
levinger roterede rundt i høj fart. Børnene 

bemærkede, at ild og røg gav et rosa skær på 
himmelen, som nærmest dannede et kors 
over gården. 
   Åse, som er barnebarn af “gamle Anders 
Nielsen”, lever stadig i bedste velgåenhed 
sammen med manden, tidl. dyrlæge Bent 
Hansen, på Lumbygård.  
De er begge over 90 år. 
 
ARVELIGT BELASTET 
At “Unge” Anders Nielsen blev møller I 
Freltofte, lå således i kortene, da han jo var 
arveligt belastet. I april 1895 køber han Frel-
tofte mølle og 2 tdr. land for 9000 kr. og par-
cellen får matr. nr. 6h. 8. maj 1895 bliver 
han han gift i Nr. Søby kirke med Augusta 
Sophie Heide, købmandsdatter fra Nr. Søby. 
De køber huset på matr. nr. 43a i Freltofte til 
deres bopæl, som er det hus, vi i dag kalder 
for “Berthas-hus” på Freltoftevej 45, hvor 
Karen Margrete og Åge “Mekaniker” Spejl-
borg Hansen bor i dag. Huset var grundmuret 
med tegltag, og der var et vaskehus i bin-
dingsværk og stråtag. Herefter lader han op-
fører en ny grundmuret bygning øst for møl-
len. Bygningen er i dag bolig for Lone og 
Vagn Aaberg, Birkebjergvej 1, men den var 
oprindeligt opført til erhvervsformål. 

Freltofte mølle og mølleindustribygningen. Dateringen er usikker, ligesom 
damen på markvejen er udkendt. Måske er det fra Anders Nielsens tid, da bil-
lede er tilvejebragt af hans efterkommere. 
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    Bygningen blev vurderet til brandforsik-
ring i nov. 1895. Selve møllen blev igen 
vurderet til 12.640 kr. og det bemærkes, at 
stråtaget på møllehatten er blevet erstattet 
af et zinktag. Den nye bygning, var ca. 14½ 
meter lang, opdelt i 11 fag og bygget i 1.
stens grundmur med paptag. De 5 fag rum-
mede hestestald med foderlo, 6 fag til malt-
gøreri med maltkølle og to beton-kar. Gul-
vet i huset var beton støbt, og der var 2 lof-
ter gennem hele bygningen. I alt vurderet til 
3500 kr. - heraf 500 kr. alene til maltkøllen. 
Desuden var der nogle tilbygninger, der in-
deholdt vognport og brænderum, sat til 500 
kr. To svinestier med betongulv og glasse-
rede krybber og jerngitter, sat til 270 kr., og 
endelig er latrinerne sat til 30 kr.!. Forsik-
ringssum i alt på 16.630 kr.. 
    Knap et år efter, 3. okt. 1896, blev et ny-
opført bageri vurderet. Tilbygningen var 
igen 1. stens mur med paptag og betongul-
ve, sammenpløjede bræddeloft, forskallet 

og gibset og med en bageovn med to fyr og 
en 10 meter høj skorsten, i alt 1.100 kr., 
hvorefter møllens samlede værdi kom op på 
17.730 kr. 
 
FRYGTEDE KRAFTIG STORM 
Fra huset på Freltoftevej 45 har mølleren og 
hans folk kunne holde øje med møllen. Både 
dag og nat måtte møllen holdes under opsyn.  
    For lidt vind var naturligvis skidt, men 
kraftig storm var værst. Kom møllehatten i 
bagvind, kunne hele hatten blæse ned, med-
følgende stor materiel og økonomisk skade. 
Freltofte Mølle havde fået en vindrose, så 
møllehatten automatisk fulgte rundt med vin-
den. Før vindrosens tid, måtte møllehatten 
flyttes manuelt, så arbejdsmæssigt var vind-
rosen en stor lettelse. Når man kom til møl-
len, kørte man med hest og vogn den ene vej 
ind i møllen. Midt i den, blev kornsækkene 
hejset op gennem møllen til det broloft, hvor 
kornet skulle behandles. Medens man vente-

de, blev man trakteret med brænde-
vin og de forsamlede mænd udveks-
lede nyheder, og ordnede verdenssi-
tuationen. 
 

Maleri af  Proprietærgården Lumbygård med hollandsk vejrmølle fra  før branden i 1921. 

Møller Christian Christiansen og 
hustru Kirstine Olsen med 2 børn,
ca. 1920-25. Der er nu beboelse i 
“ møllekomplekset”. Fra møllen 
kunne man via omgangen gå direk-
te ind møllebygningens loft. 
Den cirkelrunde mølle hørte med 
sit vingefang på 35 alen - 22 meter 
til blandt de største møller på Fyn. 
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 Der var ingen fare for, at der blev drukket 
for meget, thi man stolede ikke helt på møl-
leren, der med sit toldkop tog sin betaling. 
Hvad møllens omsætning var, ved jeg ikke, 
da jeg ikke har fundet nogen regnskaber for 
Freltofte Mølle, men det er mit indtryk, at 
møllen havde sin stærkeste periode under 
Anders Nielsens driftage ejerskab. Han var 
også dygtig til at få solgt møllen på et godt 
tidspunkt. 
    I oktober 1907 sælger han til Christian 
Christiansen fra Tarup for 11.500 kr. Anders 
Nielsen overtager herefter svigerfaderens 
købmandsforretning i Hjallese. 
    Den ny ejer Chr. Christiansen var 27 år og 
blev i samme måned som mølleovertagelsen, 
gift med Kirstine Olsen. Chr. Christiansen er 
den møller, som de ældre i Freltofte husker 
som “den gamle møller”. Han drev møllen 
fra 1907 til 1944. 
 
VELSTAND I LANDBRUGET 
 – BARE IKKE FOR MØLLEN 
Tiden før 1.Verdenskrig var ikke speciel 
gunstig for mølleerhvervet, trods - eller må-

ske nærmere p.gr.a. velstand i landbruget. 
Denne velstand kom fra en øget eksport, sat i 
system af velorganiserede andelsforeninger. 
Stigningen i landbrugseksporten medførte 
forøget import af råstoffer; gødnings- og fo-
derstoffer. Vores nabolande havde i de år hø-
je toldmurer på korn, hvilket det liberale 
Danmark ikke havde. Det bevirkede en over-
svømmelse af billigt udenlandsk korn til glæ-
de for den animalske produktion, men til ska-
de for mølleriet. 
   De nye tider viste sig også i Freltofte, hvor 
petroleums- og  dieselmotorer - og fra 1920 i 
Freltofte, også elektriciteten - begyndte at 
vinde udbredelse. For møllerne betød dette 
en stor lettelse og mulighed for uafhængig-
hed af vejr og vind, men da landbruget også 
omsatte deres velstand i den ny teknologi, 
var der ikke vundet meget på den konto. 
Konkurrencen fra den bedrestillede del af 
landbruget, havde dog i alle årene været 
hård. Nogle gårde havde fået deres egne små 
møller eller hestegange, som blev brugt til at 
drive en kværn til  formaling af eget korn, el-
ler til at drive tærske- og   hakkelsemaskiner.  

Freltofte savværk og bødkerværksted 1920. Ejet af Bødker Alexandersen.  
Vindmotoren trak savene i værket. Læg mærke til den flotte kampestenmur  og det smukke  
teglhængte “Skagenshus” med veranda. 
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En lokal hestegang kan ses i forrige nummer 
af Freltofte Fælled bladet, fra “Freltofte Fæl-
led-gården”. Andre hestegange fik et hus i 
form af en udskudstilbygning til laden, eller 
et 6-8 kantet hus. 

    Også mange nye småindustrier, - især in-
den for træbearbejdingen, fik en såkaldt 
vindmotor til at trække sav, fræser m.m.. De 
havde deres storhedstid i tiden omkring 1. 
verdenskrig, men blev efterhånden erstattet 
af elkraften. Fra vores omegn var der bl.a. 
billedskærerfabrikken i “Ny Lumby”, - Alba-
nivej 92-96, og Bødker Alexandersen i Frel-
tofte. 
    Freltofte Mølle blev moderniseret i 1915, 
vel som følge af bedre økonomiske tider, da 
den tyske besættelsesmagt under krigen op-
hævede tolden på korn og aftog enorme 
mængder korn. De sidste år af krigen var 
derimod præget af mangel på råstoffer og der 
blev indført rationeringer. 
    Fra 1920´erne var møllens kundegrundlag 
især husmændene og de jordløses svine- og 
hønsehold, og enkelte “konservative” gårde, 
bl.a. Møllegården. I 1922 fik Chr. Christian-
sen installeret en 20 hk. råoliemotor. 
    Gårdene havde i takt med, at el-driften 
blev udbredt, fået deres egne valse og kvær-
ne. Mange handlede hos andelsfoderstoffor-
retningerne (FAF, oprettet 1901). En del 
brugsforeninger handlede også med foder-
stoffer, så konkurrencen var stor. 

DÅRLIGT KORN FRA SOVJET 
I starten af 1930´erne, var der en del utilfreds-
hed over Freltofte Brugs, som efter manges 
mening gav en urealistisk høj dividende på 12 

%. En del, især i Søsted, begyndte at 
handle med Brugsen i Årslev, som 
også handlede med foderstoffer. De 
solgte bl.a. billigt “russerkorn” til 7 
kr. pr. tdr. (100 kg.) - leveret på lof-
tet! Men kvaliteten var derefter, små 
kerner og megen udkrudsfrø. Fint nok 
til hønsefoder, men det havde vel 
gjort bedst gavn i Rusland, hvor folk 
på landet døde som fluer af sult. Sta-
lin ville vise verden, at Sovjetunionen 
kunne være korneksporterende og 
brugte indtægten for det konfiskerede 
korn til opbygningen af Sovjet- indu-
strien. Millioner af russere døde af 
hungersnød, men det rørte ikke  
Stalin. 1930´erne var præget af øko-
nomisk krise og stor arbejdsløshed, 
og mange møllere gav kreditter, som 

de aldrig fik igen. 
    I 1944 solgte Chr. Christiansen møllen. 
Hans kone, Kirstine var død og han flytter 
alene ind i huset “Håbet”, Mosevej 3. Kirstine 
skulle have været “forfærdelig stærk”, og hun 
kunne med lethed flytte rundt med de ofte 
100 kilo tunge kornsække, hvilket kneb for 
Christian. Hun var også god til at holde ham i 
ørerne, og da hun døde, sygnede han lidt hen. 
    Den nye møller hed Niels Ejnar Jørgensen 
og han førte kundemølleriet videre sammen 
med sin kone, Anna, men de levede mest af 
jordlodden og af grusgravning diverse steder.
Under besættelsen 1940-45 opblomstrede 
mange hensygnende erhverv pga. rationerin-
ger og vareknaphed. De få brændselsresourser 
gav møllerne en renæssance, da de jo var ba-
seret på naturlige energikilder. Der blev malet 
en del “sort” mel, da der var indført melratio-
neringer og mange møllere fandt en bibeskæf-
tigelse i udgravning og salg af tørv og grus.
Møller Jørgensen fik en stabil medhjælp i læ-
rer Ernebjerg, der var ivrig efter hårdt manu-
elt arbejde. Skolelæreren i Freltofte var stor 
og stærk og kunne ikke nøjes med en almin-
delig læssegreb, men fik smeden til at svejse 
ekstra tænder på den, så der kunne være noget  

Tegning af Freltofte Mølle ca. 1940. Vandhullet ved 
Birkebjergvej i  forgrunden blev brugt til vanding af 
kreaturer, for det var hvad gade kær især blev brugt 
til!.  
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på den. Var der ballade og slagsmål i forsam-
lingshuset, hentede man lærer Ernebjerg, 
som var en effektiv udsmider. Han havde et 
blødt hjerte for de svage i samfundet og var 
en kendt lokal kommunist. Han gemte i peri-
oder modstandsfolk på loftet i skolen. 
     På Freltofte Mølle arbejdede en politi-
mand som møllesvend. Politmanden  havde 
undgået tyskernes internering i 1944 og 
skjulte sig nu på Birkebjergvej 1. 
 
SPRÆNGT VÆK AF  
HJEMMEVÆRNET 
1950-erne var det årti, hvor mange af de 
gamle møller for alvor fik dødsstødet. I de 
nye “bedre tider” forsvandt mange gamle hæ-
derkronede erhverv, ofret på mekaniserin-
gens og effektiviseringens alter. 
   Nr. Søby Mølle var en af de få gamle pri-
vate møller, der klarede omstillingen og har 
overlevet op til vor tid, som en moderne fo-
derstofforretning, men den gamle mølle er 
der ikke meget tilbage af. Nr. Søby mølle 
blev bygget i 1860, og den historie de første 
år minder om Freltoftes. Forskellen ligger 
først og fremmest i, at Børge Hempler i 1938 
overtog tøjlerne, og med stor dygtighed ud-
byggede møllen til en moderne virksomhed. 
Den udkonkurrerede også Freltofte Mølle. 
    Hvis Freltofte Mølle skulle have overlevet 
som erhverv skulle den have fulgt Nr. Søbys 

Mølles udvikling og omfang, så mon ikke na-
boerne i dag ville betakke sig med udsigt til 
kørsel af 200-300 traktor korntræk i døgnet i 
høstsæsonen - for ikke at nævne lastbiler og 
dunsten.    
 I starten af 1950´erne blæste en møllevinge 
ned, hvorefter Freltofte Mølle kørte videre 
alene ved hjælp af motorkraft. 
    I perioden 1955-57 blev møllen jævnet 
med jorden. Axel “Radio” Andersen og Jo-
hannes “Gadekær” Larsen trak med hver sin 
traktor møllehatten ned. Skroget fik Hjem-
meværnet lov til at lege med til stor morskab 
for freltofterne. Ved første sprængning lyk-
kedes det kun at slå en lille revne i skroget. 
Savskæreren Aksel Rasmussen sagde: Den 
mølle kunne stå for kanonkugler! 
    Det var i øvrigt en svær opgave for Hjem-
meværnets sprængningseksperter, da de var 
nervøse for at bruge for meget sprængstof af 
hensyn til naboerne. Efter adskillige spræng-
ladninger lykkedes det efterhånden at få pul-
veriseret møllen. 
    Det var jo egentlig en skam, at den ikke 
blev bevaret, når den nu var så solid med 
dens metertykke mure og så besværlig at 
nedlægge. Andre møller bygget i træ forfaldt 
lynhurtigt. De rådnede op. 
    Hvilket flot pompøst og værdigt vartegn 
kunne møllen ikke havde været for Freltofte i 
dag? 

 
En fotograf ville 
gerne tjene lidt pen-
ge på at sælge post-
kort med motiver 
fra “de kjønneste” 
landsbyer på Fyn. 
Freltofte blev i 1910 
udvalgt og omkran-
set af fire kendte 
gårde i Freltofte 
har møllen fået en 
central placering. 
Postkortet blev solgt 
i brugser og køb-
mandsforretninger  
for fem øre. 
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NYE MEDLEMMER 
Lone Böstrøm og Poul Clausen, Freltoftevej 
14, har en stor familie med seks sammen-
bragte børn, 5 svigerbørn og 6 børnebørn. Ik-
ke alle var med, da familien var samlet om 
Pouls datter Maris fødselsdag til frokostgilde 
i december.  
    Poul Clausens anden datter, Heidi, der bor 
sammen med mand og børn på Freltoftevej 
38, og sønnen Sune, der bor i Lumby ved 
Odense, manglede til fødselsdagen. Den ene  

holdt loppemarked, den anden passede sin 
syge datter. Patriarken Poul, der er uddannet 
litografisk trykker, står bagest, midt i døren. 
Lone, der er ansat som rådgiver for Børn- og 
Ungeafdelingen i Søndersø Kommune, står i 
2. række, yderst til venstre. Ved siden af 
Poul står hans ældste søn, der i dag er leder 
af firmaet Clausen Offset. Pouls første kone 
Hanne, 2. række, nr. 2 fra højre, var også 
med til fødselsdagen. Hun bor i dag på Lan-
geland.  

Dødsfald 
ASTRID BLEV 93 ÅR 
Astrid Jørgensen havde kun ét stort ønske. Hun 
ville dø i hjemmet på Freltoftevej 4, men sådan 
gik det ikke. For et par år siden faldt hun og 
brækkede lårbenet, og hun kunne ikke mere kla-
re sig selv hjemme. Derfor blev hun flyttet til 
plejehjemmet Humlehaven i Nr. Lyndelse. Hen-
des hjem siden 1937 – næsten 70 år - blev solgt, 
og det var hun grumme ked af. Astrid døde 7. 
marts og blev begravet fra Nr. Søby Kirke 11. 
marts. Hun blev 93 år og efterlader sig to voks-
ne døtre og en søn. 
   Hun var elsket for sin store gæstfrihed og 
hjælpsomhed over for alle. Hun blev gift med 
Richard Jørgensen, da hun var 23 år. Han arbej-
dede i Carl Knudsens nu nedlagte grusgrav i 
bakken nord for parrets husmandssted, der den-
gang var stråtækket. Han blev tidligt syg af slid-
gigt og fik invalidepension. Richard og Astrid 

indgik en skarpt afskilt arbejdsdeling. Han ord-
nede alt udendørs; hun regerede suverænt inde i 
huset. De supplerede indkomsten med små ind-
tægter fra 2-3 malkekøer, et par grisesøer samt 
salg af friske æg fra hønsegården. Astrid tjente 
som ung pige på nabogården, Freltoftevej 8, og 
hun gjorde senere rent for gårdens ejer, Ove 
Købmand Nielsen. I en periode havde hun også 
ansvaret for forsamlingshuset, indtil ejerkredsen 
solgte ejendommen i 1960´erne til overtjener 
Kristian Nyboe Andersen, der skabte de nuvæ-
rende selskabslokaler. Som den gode værtinde 
havde hun ansvaret for rengøring, borddækning 
og god varme, før gæsterne ankom. 
   ”Hun var en dejlig nabo,” fortæller gårdejer 
Henning Jensen, Kærsmindevej 2. ”Vi talte 
godt sammen. Vi kunne altid regne med Astrid. 
Hvis min kone og jeg pludselig skulle ud af dø-
ren, så kunne vi trygt overlade vore børn til 
hende.                                                       -hardt 
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FLERE ØGE- OG  
TILNAVNE 
Redaktionen indsamler gerne flere øge- og 
tilnavne på godtfolk i Freltofte, men vi vil 
ikke bringe ondskabsfulde øgenavne, der kan 
såre nulevende medborgere. 
    Vi fortalte i forrige nummer om savværks-
ejer Aksel Rasmussen, tidligere Freltoftevej 
20, der på sin arbejdsplads hed Aksel Frel-
tofte. Men flere fortæller, at kun få brugte 
hans borgerlige efternavn. Han var bedst 
kendt som Aksel Savskærer, og fordi han un-
dertiden kunne være temmelig stædig i pen-
gesager, fik han også tilnavnet Overretssav-
skæreren. 
     Vi har hørt om Tosse-Marie, der kunne 

være temmelig frivol og ikke undlod at strip-
pe offentligt. Hvem i medlemskredsen kan 
mon fortælle mere om den festlige kvinde? 
Hvornår boede hun i Freltofte og hvor? 
     Jens Ole Storm Pedersen fortæller, at her 
på egnen er skikken den, at man bliver op-
kaldt efter faderens stilling. Knud Brugs i Nr. 
Lyndelse var ikke brugsuddeler. Det var hans 
far. Rasmus Sognefoged, der i en periode 
drev Rughavegaard, var ikke sognefoged. 
Det var hans far. Ove Købmand på Freltofte-
vej 8, alias gårdejer Ove Nielsen, stod ikke 
bag disken. Men det gjorde hans far, fordi 
det var ham, der var købmanden. Maskinar-
bejder Jens Kristian Hansen på Freltoftevej 
37 er bedst kendt som Jens Sadelmager – 
fordi det var hans far. 

 

Øst for Faaborg 
ligger landsby-
en Katterød, der 
var kendt for 
sine, mange rø-
de katte, der og-
så kom til at 
navngive byen. 
Jeg vil gerne slå 
et slag for sang-
fuglene i Frel-

tofte. Ingen pres, ingen tvang, bare en 
mild opfordring til at sætte godt med fug-
lehuse op – helst allerede i marts og 
april - til mejse, musvitter, stære og må-
ske også solsorte samt andre sangere, der 
i taknemmelighed vil kvittere med smuk 
morgensang og en masse fugleunger. Det 
vil være festligt indslag i bybilledet og i 
omegnen, hvis de fleste af os vil have ma-
let fuglehusene røde. Farven svensk rød 

er holdbar. Til gengæld ville det være for 
meget af det gode, hvis vi også skal skifte 
det gamle vikingenavn Freltofte ud til f.eks. 
Fuglehusrød eller Freltofterød. 
   Finn Ekelund på Freltoftevej 43 bygger 
dem og vil gerne sælge dem uden, at det gi-
ver ham smør nok på brødet. I butikkerne 
kan I vælge mellem mange modeller. Men 
husk lige den røde farve. Ligesom de vilde 
valmuer i grøften eller på marken, så pynter 
lidt rødt altid i et grønt landskab. 
    Britta Bork, Freltoftevej 27, foreslår, at 
vi skal plante kønne blomster ved bynavne-
skiltene. Vi skal nok spørge kommunens 
tekniske forvaltning om lov, men det er en 
god idé. Sig farvel og goddag med blom-
ster. Det vil glæde os selv og vil blive be-
mærket positivt af de mange, der bare ud-
nytter gennemkørselsretten. 
 
På forhånd tak 
Pip-redaktøren 

BRUG LOKALE HÅNDVÆRKERE – SOLIDT ARBEJDE TIL FORNUFTIG PRIS 
Glarmester Tim Degn, Freltoftevej 40, tlf. 2072 1399  
Malermester Ole Lundgren, Mosevej 18, tlf. 6590 1916 
Entreprenør Thygesen Total, Jyllandsgyden 9, tlf. 6599 1891  
Havemand Claus Østergaard, Søstedvej 4, tlf. 6599 2154 
EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717 
Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007 

FRELTOFTERØD? 

                                                                                                                                                       29  



Dødsfald 
GUNNI BLEV 58 ÅR 

En af Freltofte 
farverige person-
ligheder med 
mange talenter 
og en god næse 
for at tjene pen-
ge, Gunni Knud-
sen, døde i sin 
lejlighed i Nice 
8. februar 2006. 
Han klagede over 
smerter i den ene 
arm til sin samle-
ver Lise og sag-
de, at han nok 

ville lade lægen kigge på ham næste dag, 
men han døde om natten af en blodprop i 
hjertet. Gunni, der er født og opvokset i 
den gamle smedje på Jyllandsgyden 13, 
havde glædet sig sit otium i Sydfrankrig. 
Han havde overdraget sin sidste forretning, 
Nyboes Selskabslokaler i Freltofte, til en 
ny ejer 1. januar. Han blev 58 år og fik kun 
et otium på 39 dage. 
   Sammen med sin fire år ældre bror Bjar-
ne Knudsen, der er født på Freltoftevej 36, 
har haft eget smedeværksted på Freltoftevej 
38 og i dag bor alene som enkemand på 
Hedebovej 44, blev den livlige Gunni ud-
lært som pladesmed. Fælled-bladet havde 
aftalt et interview ham, når han besøgte 
Freltofte igen til foråret bl.a. for at være 
sammen med barnebarnet Mathias. ”Gunni 
ville helst huskes som morfar for den 
dreng, der var hans et og alt,” fortæller 
Bjarne Knudsen.  
   I 2004 købte Gunni det nedlagte maskin-
værksted i Søllinge og havde aftalt med 
Bjarne, at det skulle være deres hobby-
værksted i deres ”tredje alder.” ”Gunni var 
allerede som barn meget selvbevidst og 
selvstændig. Han beherskede næsten alle 
håndværk og værktøjer, lige fra den store 
gravemaskine til de mindste radioskruer,” 
fortæller broderen. ”Det var meningen, at 
han skulle skaffe aflagte sportsvogne i Nice 
for små penge. Han og jeg skulle sætte dem 
i stand og tjene lidt på det. I de sidste fem 
år har Gunni boet og kørt i en autocamper 
for at finde det helt rigtige sted at bo. Det 

blev så Nice, og han har sikkert betalt en 
pæn sum penge for den ejerlejlighed, han 
købte. Nice må være en dyr by, fordi Gunni 
fortalte mig, at han alene for garagen til sin 
bil, havde betalt 1,2 mio. kr.” 
    Mens Bjarne blev ved sin læst, smedefa-
get, så ville Gunni meget mere og andet. Han 
købte sit eget bilværksted og importerede 
Ferrari sportsvogne fra Tyskland. Han købte 
Rolfsted forsamlingshus og lavede det om til 
selskabslokaler under navnet Stalden. Han 
uddannede sig til assurandør, vurderede an-
dre folks huse og kastede sig over byggeri af 
egne huse. Han købte op i Tarup og lejede 
bygningerne ud. Han byggede selv tre huse i 
Ryslinge og indspilningsstudiet Hotsound i 
Ferritslev, hvor en række kendte danske mu-
sikere har indspillet plader og cd´er. 
   Både Bjarne og Gunni var semiprofessio-
nelle musikere. I teenageårene spillede de 
sammen, Bjarne på harmonika og Gunni på 
trommer. ”De trommer lød forfærdeligt, ” si-
ger barndomsvennen fhv. gårdejer Poul 
Storm Pedersen, Mosevej 8, men Gunni blev 
bedre og bedre. Han og Bjarne fik hver deres 
eget orkester; de spillede nu også på saxofon, 
og Gunni blev også god på et keyboard. 
Hans kone Aase var med ude og spille på or-
gel, mens Gunni sang. 
    Gunni Knudsen efterlader sig to voksne 
børn, sønnen Glenn (opkaldt efter svingmusi-
keren Glenn Miller), der i dag ejer og bor på 
Gunnis og Bjarnes barndomshjem på Jyl-
landsgyden, samt datteren Vinnie. Glenn har 
overtaget Gunnis forretninger i Rolfsted, og 
Vinnie styrer administrationen.           -hardt 
 

To velklædte unge mænd fra Freltofte op-
træder i jakkesæt, vest og slips i begyndel-
sen af 1960´erne ”Lille” Gunni trommer 
løs, mens storebror Bjarne filer på harmo-
nikaen over døgnmelodien: ”Oh, Marie, a´ 
vil hjem til dig!”.  
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GÆT OG VIND 
Send en mail til karsten@vipi.dk eller læg 
en seddel med dit svar, dit navn og din 
adresse i postkassen på Mosevej 1. Vi træk-
ker lod om de rigtige svar. 
     Alle børn under 14 år, der deltog i forri-
ge nummer, gættede på den rigtige bopæl til 
hunden, der bor på Freltoftevej 16. Han 
hedder Harly. Vinderen af videofilmen blev 
Josefine og Sebastian Knudsen, der straks 
kunne kende schæferen – de bor nemlig 
sammen med den. 
     Vi prøver med en ny hund for alle under 
13 år. Hvor bor den? Vi trækker lod igen 
mellem de rigtige svar og præmien er en af 
Disneys langfilm på dvd.  

   De unge mellem 14 og 21 år kan deltage i 
en lodtrækning om en action-film på dvd, 
hvis de kan svare rigtigt på følgende 
spørgsmål: I Freltofte var der to skoler, en 
lille forskole med børn i 1. og 2. klasse og 
en større skole med plads til børn fra 3. til 
7. klasse.  
   På hvilken adresse lå den store skole? 
 
   De halvgamle mellem 22 og 110 år kan 
vinde en gratis bilvask hos Statoil i  
Nr. Lyndelse, hvis de kan svare rigtigt på 
spørgsmålet:  
   Hvor ligger ”Knivstikkerhuset”?  
   Vi kan hjælpe lidt, fordi det ligger på 
Freltoftevej. Senere vil redaktionen prøve at 
opklare det, der har fundet sted i huset. 
Hvis nogle af medlemmerne ved noget om 
manden eller konen med kniven, så er vi al-
lerede godt i gang.    

NYE MEDLEMMER 
Huset på den store, idylliske grund på Mo-
sevej 16 er solgt. Det har stået tomt i flere 
år, måske fordi ejeren, René Plehn Larsens 
priskrav var for højt. Mange af de interes-
serede købere mente også, at det nybyggede 
og solide hus var upraktisk indrettet. 

     ”Det må vi bare lave om på,” sagde Rik-
ke og Jacob Strarup og gik hurtigt i gang i 
januar med at rydde grunden med en bull-
dozer. En gammel campingvogn stod i ve-
jen og blev solgt og afhentet for en kasse 
øl. Inde i huset er vægge blevet flyttet, vin-
duer er blevet til døre, og der skal bygges 
til. Rikke, 30 år, arbejder som hospitalsla-
borant i Svendborg. Jacob, 35 år, arbejder 
som entreprenør i København og kommer 
hjem til Mosevej i weekenden. ”Jeg er selv 
født og opvokset i en lille landsby ved Mid-
delfart, og vi nyder enormt freden, naturen 
og idyllen i Freltofte Mose,” fortæller Rik-
ke til fælled-bladet.  
    Plehn Larsen havde på et tidspunkt an-
nonceret huset til salg for 1,9 mio. kr. Han 
forlangte nu 1,5 mio. kr. af familien Stra-
rup. ”Vi blev til sidst enige om et afslag på 
200.000 kr., og 1,3 mio. kr. passer meget 
godt til de mange planer, som Jacob og jeg 
har med huset. Selv om vi laver meget selv, 
så er det jo ikke gratis at bygge om,” siger 
Rikke Strarup.  
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MASSER AF KRUDT I 
DEN KVINDE! 
”Jeg trængte til at komme væk fra et stort 
hus i Odense og til at komme ud i den friske 
natur. I stedet købte jeg et lille stråtækt hus 
på Søstedvej 1, og her har jeg det herligt. Jeg 
har dog været overrasket over så meget et 
gammelt bindingsværkshus kræver af vedli-
geholdelse.” 
    Skuespilleren, instruktøren og teaterlede-
ren Agnethe Bjørn tager imod og fortæller i 
den lille hyggelige stue med rekvisitter, teg-
ninger og teaterkunst fra mange år på skrå 
scener. Hun er uddannet på Aalborg Teater i 
1965, har siden arbejdet på mange norske og 
danske teatre. Fra 1971 til 1997 har hun – 
med både korte og lange afbrydelser – været 
ansat på Odense Teater. Ved det blotte åsyn 
lyder det utroværdigt, når hun påstår, at hun i 
dag er folkepensionist og født i 1939. 
    ”Jeg har da overvejet at trappe lidt ned,” 
siger Agnethe Bjørn. 
     I feståret for H.C. Andersen i 2005 fik 
hun meget flotte anmeldelser for opsætnin-
gen af ”Historien om en moder”, der handler 
om digterens fattige og usædvanlige barn-
dom i Odense. 8. april har hun premiere på 
en ny forestilling, ”Et løv som vinden jager”, 
en viseforestilling om livet i en fattiggård. 
    I dag leder hun teatergruppen Katakom-

ben, der med en fast 
trup af ni skuespillere, 
ni musikere og hånd-
gangne folk spiller de 
fleste forestillinger i en 
yurt, et mongolsk telt til 
50 personer. Det faste 
spillested er Museet 
Møntergårdens Have i 
Overgade i Odense. Ag-
nethe Bjørn drager ofte 
på turne i hele landet, 
men yurt-teltet bliver 
også hvert år stillet op i 
haven på Søstedvej. Her 
ankommer børn i busser 

fra skolerne i Årslev og Ryslinge kommuner. 
Op mod 5.000 børn og voksne oplever hvert 
år Katakombens eventyr, folkemusik og de 
gamle, danske viser. 
    Måske mener hun det med nedtrapningen 
alvorligt, men hvornår? I Søsted-huset skriver 
teaterlederen selv manus til de fleste af fore-
stillingerne, og hvis hun har lidt tid til overs, 
så tager hun alene ud og underholder for et 
betalende publikum eller indlæser lydbøger 
til blinde og svagtseende. Tid til overs til 
høstfesten i Søsted? Jo, Agnethe Bjørn invi-
terede alle på Søstedvej, der havde lyst, til 
sensommerfest i yurt-teltet i haven. Og alle, 
der kom, oplevede en både hyggelig og sjov 
aften. ”Der er sgu masser af krudt i den kvin-
de!” siger nærmeste genbo til fælled-bladet. 
                                                           -hardt 

FOTOS FRA BLADET 
Fotos fra bladene i september, december 2005 
og marts 2005 kan købes. Evt. overskud går 
ubeskåret til Freltofte Fælled. 20 kr. pr. stk. 
For en stor fotografisk kopi i 20 x 30 cm. El-
ler en cd-rom med op til 15 fotos for 20 kr. 
    Se også de 35 fotos fra den festlige Faste-
lavn på Freltoftevej 8 med 28 flot udklædte 
børn på vor hjemmeside: 
www.hjem.get2net.dk/freltofte-faelled 
    Bestil på e-mail Karsten@vipi.dk 
eller direkte på Mosevej 1 


