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Før sommerferien var jeg sammen med en 
række andre fra lokalområdet inviteret af 
Landdistriktskoordinatoren i Faaborg-
Midtfyn kommune til en drøftelse af en kom-

mende udviklingsplan. I et klasselokale på 
Carl Nielsen Skolen blev vi fremmødte præ-
senteret for begrebet ’udviklingsplan; vi hør-
te, hvorfor det er godt at have en sådan, hvor-
dan den bliver udarbejdet, og hvordan udvik-

lingsplanen kan blive virkeliggjort. Og så 
hørte vi om hvilke erfaringer man havde 
gjort sig andre steder i kommunen.  
    Overordnet arbejder Faaborg-Midtfyn 
kommune med visionen, der lyder: ”Forestil 
dig et moderne dansk Toscana”. Den aften på 
Carl Nielsen Skolen havde flere af de frem-
mødte måske nok svært ved at forestille sig 
Faaborg-Midtfyn som et moderne Toscana. 
Traktementet til mødet var ikke Chianti, men 
en lunken øl og labre larver. Og da flere af de 

tilstedeværende faktisk havde været i Nord-
italien, så skabte kommunens slogan snarere 
fjerne blikke og sommerferiedrømme end 
klare visioner for lokalområdet. 
    En sommerdag i Svanninge Bakker kan 
man godt føle sig hensat til Toscana. Men det 
er nok ikke det første, man tænker på, når 
man kører igennem Nr. Lyndelse og Nr. Sø-
by området. Men selv her i denne flade, 
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Sognepræst  
Thue Petersen 
Foto:  
Peter Albrekt 

Skal det være  
Firenze eller Freltofte? 

Indgangen til kirkestien i den sydlige ende 
af kirkens parkeringsplads. 

Vest for stien ligger søen. 

Adskillelsen mellem privat grund og kirkesti 
varierer meget. Nogle steder er der hegn, 
andre steder ingen adskillelse.  

Her kigges der mod nord. Kirken anes i 
baggrunden. 



udvikling, vi i øjeblikket oplever. Man kunne 
pludselig blive i tvivl om, hvorvidt det, som 
vi sad og talte om, i virkeligheden var en af-
viklingsplan mere end en udviklingsplan. Jeg 

sad i hvert fald på mødet og undrede mig 
over at min ”nabo”, lederen af Humlehaven 
Kristine Søsted, ikke var med på mødet – og 
frygtede, at hendes fravær var dårligt nyt for 
plejehjemmets fremtid. Det viste sig dog, at 
kommunen havde glemt at invitere hende. 
Jeg har senere erfaret, at kommunen faktisk 
har besluttet at renovere eller ligefrem bygge 
et nyt plejehjem, men det blev ikke nævnt 
med et ord på mødet. I det hele taget undrede 
det mig, at man fra kommunens side tilsyne-
ladende ikke havde blik for, hvor meget de 
lokale institutioner, så som vuggestue, børne-
have, skole, fritidsordning, hal og plejehjem 
betyder for lokalsamfundet. For alene ved at 
give håndslag på at ville bevare disse institu-
tioner ville kommunen kunne skabe god gro-
bund for liv og vækst her i området. Men ud-
viklingsplaner rummer åbenbart ikke den 
slags håndslag fra kommunens side. 
     På mødet blev det klart, at hvad udvik-
lingsplanen angår ligger udspillet hos de lo-
kale. Det er os i lokalområdet, der skal kom-
me med planen. En plan, der – afhængig af 
hvordan man udformer den – kan fylde helt 
op til 400 sider. Men der følger ikke i første 
omgang penge med til at virkeliggøre planen. 
På den måde minder konstellationen om ar-
bejdsforholdene for lokalrådene, nemlig at 
lokalrådet i samarbejde med kommunen ud-
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nordlige afkrog af kommunen kan der dog 
være grund til at have drømme og visioner. 
Fremtidshåb og planer kan være gode at ha-
ve, for det kan skabe glæde, motivation og i 
den her sammenhæng ikke mindst fælleskab. 
Og alene det at vi sad sammen – lokalrådet, 
institutionslederne, formændene for sports-

foreningerne og andre fra lokalområdet – 
skabte umiddelbart et fælleskab og en sam-
hørighed. 
    Men man anede også, at man i lokalområ-
det har haft nogle dårlige oplevelser med 
kommunen. Der har været skolelukning, ned-
læggelse af det såkaldte ”gæstehus” for dag-
plejebørn, uløste interessekonflikter mellem 
Skullerodsholm Aktivitetshus og kommunen, 
og flere andre sager der gør, at man sådan en 
aften kom til at tænke på, hvad det er for en 

Den varierende beplantning er med til at 
give en helt speciel oplevelse af en idyllisk 
kirkesti. 

Søbysøgårds tjenesteboliger ses i baggrun-
den mod vest. 

Kirkestien. Nr. Søby  



arbejder forskellige planer for trafiksikkerhed 
og lignende uden selv at have penge til rådig-
hed. Jeg kan derfor ikke lade være med at 
spørge mig selv om, hvem der i vores lokal-
område vil sidde og formulere en sådan ud-
viklingsplan og skrive side op og ned uden at 
vide, om det overhovedet kan blive til noget 
– og uden at vide om kommunen eventuelt 
kunne finde på at bruge den som et argument 
for lave omprioriteringer og nedskæringer på 
områder, der ikke er nævnt i planen. Er der 
ikke en fare for, at lokale velmenende folk på 
den måde kan blive taget til indtægt for poli-
tisk beslutninger, som de ikke selv står inde 
for eller har ønsket? 
     Nu skal kommunen ikke gøres til den sto-
re skurk, og man skal ikke altid være bange 

for udviklingen – eller for den sags skyld ud-
viklingsplaner. Tværtimod er det godt, at 
kommunen søger dialog med os lokale, og at 
vi taler sammen om, hvor vi gerne vil hen 
med vores lokalsamfund. Vi skal ikke bare 
være kritiske, for der er ingen grund til no-
stalgi. Vi er i modsætning til mange andre 
steder på Fyn inde i en positiv udvikling; vi 
er privilegeret med nem adgang til motorvej, 
gode lokale institutioner og mange nye til-
flyttere. Så spørgsmålet er, hvordan vi vil ta-
ge del i kommunens videre udviklingsarbejde 
– ikke om vi skal gøre det. 
     For mig at se behøver man ikke at udar-
bejde en flere hundredsiders udviklingsplan, 
som det virker uoverskueligt at skrive – for 
ikke at sige læse! Det kunne være, at man 
skulle begynde med at virkeliggøre nogle af 
de gode, små projekter, der allerede har væ-
ret fremme tidligere. Hvad for eksempel med 
den gamle friskoleleder Carlo Larsens tanke 
om at genetablere kirkestierne i lokalområdet 
– dem, der blandt andet forbinder Døm-
mestrup og Nørre Lyndelse igennem skoven? 
Eller hvad med en natursti langs åen, ja må-
ske ligefrem en sti mellem Søbysøgård og 
Bramstrup? Det er måske ikke Toscana, men 
det ville være dejligt alligevel – ville det ik-
ke? 
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Kirken og præstegården 



 
Fra tid til anden stiller bestyrelsen for Fælleden 
dette spørgsmål til medlemmerne: Har I nogen 
gode ideer til aktiviteter på Fælleden? 
Sanne Rasmussen Søstedvej 10 var ikke i tvivl, 
hvorfor laver I ikke et børnedyrskue? 
Jeg vil gerne være med til at arrangere. 
    Fælleden var straks med på ideen, og med 
Sanne som primus motor, og Svend som tov-
holder, blev der afholdt dyrskue på Fælleden 
den 11. September. 
 
Sanne skriver om dagen: 
Sensommersøndag med børn og dyr på fælle-
den 
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BØRNEDYRSKUE 

Tekst: 
Sanne Rasmussen  
 
Foto:  
Peter Albrekt 
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For første gang i mange år blev der søndag den 
11. september igen afholdt børnedyrskue på 
Fælleden. Solen stod højt over fælleden, hvor 
11 glade børn og deres kæledyr var mødt vel-
forberedte op.  
    Alle børn blev stillet op langs det levende 
hegn på fælledpladsen, hvor de med deres kæ-

ledyr stod klar til, at fremvise deres dyr til dom-
mer og dyrlæge Birgitte Caning. Både børn og 
dyr stod tålmodigt og ventede til det blev deres 
tur til at fremvise deres kæledyr og fortælle 

dommeren en masse spændene ting om deres 
dyr. Den engagerede dommer Birgitte gav sig 
god tid til at udspørge børnene om alt fra kæle-
dyrets navn til hvad det spiser og hvordan man 
træner dyret. 
    Efter alle dyr var blevet fremvist, klappede 
det fremmødte publikum dyrskuedeltagerne i 
ringen til præmieoverrækkelse. Her fik alle 
deltagerne en fin roset til præmieskabet. 
    Efter præmieoverrækkelsen var overstået var 
det tid til en ridetur på de udstillede heste og 
både børn, forældre og andre fremmødte kunne 
nyde kaffen og den hjemmebagte kage, samti-
dig med at der blev leget og hygget. 
    Da solens stråle begyndte at aftage, drog de 
stolte og trætte børn atter hjem med deres kæle-
dyr til en velfortjent aftenfodring.                                         
                                                                  -Sanne 

 
Else-Marie skriver: 
    Dyrskuet på Fælleden bragte 
minderne frem om barndommens 
og ungdommens dyrskuer i Frel-
tofte. 
Som fjortenårig i 1965, kom jeg 
sammen med Iris Andersen, Vig-
go Vejmands datter på Birke-
bjergvej, med i bestyrelsen for den 
lokale 4 H afdeling, som blandt 
andet arrangerede det årlige bør-
nedyrskue. 
Der var på det tidspunkt to voksne 
repræsenteret i bestyrelsen, Karl 
Kruse fra Søsted, og Holger Niel-

sen, der boede ude bag Røjle Skov. 
Planlægningen startede i god tid med bestyrel-
sesmøde hos enten Kruse eller Holger, og her 
var der altid stort kaffebord, vi piger følte os 
meget voksne. 
    Herefter gik vi i gang. 
Først tog vi rundt i Freltofte og omegn for at 
sælge amerikansk lotteri til fordel for dyrskuet, 
derefter gik turen om til Signe, købmandsko-
nen, hvor vi købte vindergaverne, hun var vel-
forberedt, og der blev købt lagkagefade, 
sætskåle, askebægre og vaser, der var ingen 
ende på herlighederne. Slik og sodavand blev 
der købt i lange baner. 



Når vi nåede hjem efter sådan en indkøbsdag, 
var vore mødre altid spændte på, at høre, hvad 
vi havde købt, og hvad de kunne forvente, at 
vinde på deres lotterisedler. 
Dagen før dyrskuet var der travlhed på marken 
bag Holger Nielsens ejendom, hvor det hele 
skulle foregå. 
Der skulle sættes bod op til salg af slik, soda-
vand, kaffe og æbleskiver. 

Der skulle gøres klar til cykelringridning, fiske-
dam til sodavand, sækkevæddeløb, æggevæd-
deløb o.s.v., og så skulle alt jo pyntes med sno-
ede guirlander af crepe-og silkepapir, der var 
nok at se til, men alle så frem til morgendagens 
fornøjelser så alt foregik under munter små-
snak. 

    Kathrine havde i god tid allieret sig med en 
del  andre bondekoner, hvoraf nogle dagen 
igennem stod og bagte æbleskiver ved det sorte 
brændekomfur medens andre bryggede kaffe på 
madam blå, der var jo ingen kaffemaskine så 
det var en omstændelig sag med al den kaffe. 
Snakken gik og sveden randt, medens vi piger 
for frem og tilbage med de fyldte lerfade og 
tomme kaffekander. Vi havde god hjælp af 
Iris's to søstre Linda og Gurli, i det hele taget 
gav alle gerne en hjælpende hånd. 
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Så fiskes der, Johannes Christensen fra Mo-
sevej 15, ses som den høje i midten af billedet, 
de andre børn kan jeg desværre ikke sætte 
navn på, der er måske andre, der kan? 

Linda vejmand gør slikboden klar. 

Iris vejmand og Annelise bager, der, mener 
jeg, senere kom med i bestyrelsen, har netop 
hentet undertegnede. 



    Endelig var der jo alle dyrene, her var jo 
mange landbrug i tresserne, og børnene kom 
med små vaskede grise med rød sløjfe om hal-
sen, kalve, køer, kattekillinger, alle omhygge-
ligt rengjorte. Der var ikke rigtig nogen heste 
mere, traktoren havde fortrængt dem. 
    Snakken gik livligt mellem de voksne, der 
nød en sjælden fridag, og børnene der morede 
sig med de forskellige forlystelser, især om-
kring fiskedammen med sodavand var der 
trængsel. 
Et af mine små erindrigsglimt fra en sådan dag, 
er Edith Kruse, der går rundt på pladsen med en 
stor taske fyldt med sodavand, hendes yngste 
søn, Ejvind, var en kapacitet ved fiskedammen. 
    Til sidst kom præmieoverrækkelsen. Dom-
mere var de voksne i 4H, de havde dagen igen-

nem været rundt for at se grundigt på dyrene, 
og spændingen var stor. Blev det første, anden 
eller trediepræmie, eller ingenting. Alle havde 
jo gjort sig umage, men de kendte spilleregler-
ne, og selv om der kunne være lidt skuffelse 
hist og her, var holdningen den, at så bliver det 
måske mig næste år, vi kan jo ikke vinde alle 
sammen. 
    Herefter var det slut på en dejlig dag, som vi 
alle kunne bære med os i erindringen. 
Til min konfirmation i 1965 fik jeg et længe 
ønsket fotografiapparat, som jeg brugte flittigt. 
Jeg har været i fotoalbummet og fundet billeder 
fra dyrskuet i 1966. 
                                              Else-Marie Albrekt 

Gurli vejmand og Holger Nielsen. 

Æbleskivepande som de blev brugt på den 
tid.  Kan ses på Hverdagsmuseet. Foto: PA 

Lagkagefad fra Signe købmands righoldige 
udvalg i tresserne. Vundet i amerikansk lotteri. 
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Den 27. September, 2011, blev der af-
holdt et aftenarrangement i Carl Niel-
sens barndomshjem, sommerens sidste. 
    Åse Reffstrup, leder af Lokalhisto-
risk Arkiv i Nørre Søby, holdt et fore-
drag med hovedvægten lagt på Niels  
Malers og Maren Kirstines emigration 
til USA og deres forbindelse til køb 

Et spørgsmål trænger sig på: Hvorfor rejste 
de overhovedet til USA – han var 56 år, hun 
var 58 – de solgte hjem og indbo på et tids-
punkt, hvor man kunne have forventet, at 

dagligdagen ville blive lidt lettere. 
Børnene var fra hånden (som man 
siger i dag) – men tiderne var an-
derledes dengang. Børnene var 
dem, man lænede sig til, når man 
blev gammel, og alting blev lidt 
mere besværligt. Ja, man kunne 
måske gå så vidt som til at sige, 
”at børnene var en slags folkepen-
sion, sygesikring o.l.”  For de go-
der, vi kender i dag, eksisterede 
ikke dengang.  
    Af den store børneflok på 12 
var 5 emigreret – Jørgen Peter til 
Australien, allerede i 1878.  4 til 
USA i tiden 1885-1890. – 4 var 
døde, Sophie så sent som 1890. 
Der var så Valdemar på 20 år og i 
gang med en læreruddannelse, 
som det kunne blive vanskeligt at 
fortsætte, ja, måske måtte han op-
give den, om han skulle kunne 
hjælpe forældrene. Og så var der 
Julie på 19.  –  
    Hvor var Carl henne i denne 
tid?  - Jeg vil forsøge, kort at skit-
sere, Carls liv i den tid, vi her be-
skæftiger os med.  I februar 1890 

fik han det Anckerske legat – 1800 kr. – med 
pligt til at foretage en udenlandsrejse for be-
løbet. Han drog sydover – til Dresden, Leip-
zig, Berlin. I februar 1891 til Paris, hvor han 

Niels Maler Jørgensen og hustru 1889. Fo-
tografiet er taget 2 år før forældrene solgte 
huset på Odensevej 2.    
udlånt af Nr. Lyndelse lokalarkiv  

 
 
 
mand Anton Pedersen i Nørre Søby, spe-
cielt efter hjemkomsten fra USA. 
    Fælledbladet har fået lov, at låne Åses 
manuskript, til glæde for alle dem, der 
ikke havde mulighed for at deltage, og 
de, der var til stede på aftenen, kan bru-
ge artiklen til at genopfriske eventuelt 
glemte passager.  

Åse Reffstrup 
 
Foto:PA 



møder Anne Marie Brodersen – de forelsker 
sig, gifter sig i Florenz hos den engelske 
præst – den 10. maj. – Tager hjem til DK i 
slutningen af juni 1891. Besøger forældrene 
som ægtepar – Anne Maries på Thygesminde 
nær Kolding og Carls i Barndomshjemmet. 
    Mon der ikke var opbrudsstemning her?  -        
Diskussion om og forberedelser til den fore-
stående emigration. Det er trods alt ikke no-
get, man lige beslutter fra den ene dag til den 
anden. – Carl og Anne Marie tog derfra til 
København, hvor de derefter havde deres 
hjem på skiftende adresser. – De havde me-
get begrænsede midler, så der ville ikke være 
hjælp at forlade sig på derfra. 
    Vi tager tilbage til Barndomshjemmet, 
som vi sidder i i aften. Det er godt nok flyttet 
ca. 20 m, men genopført af de samme materi-
aler – så murstenene i væggene her har ople-
vet det, som beskrives i brevet fra Niels Ma-

 

 

 

Intet for småt  -  intet for stort 

Vi dækker hele Fyn 

Carl Nielsens barndomshjem før 1955 .  udlånt af Nr. Lyndelse lokalarkiv  



 

Anton Pedersen havde sans for reklamens magt. Forretningerne uddelte postkort med  go-
de tilbud på dagligvarer.  udlånt af Nr. Lyndelse lokalarkiv  



ler til Carl og Anne Marie, dateret 
”Petersborg”, 17. september 1891. 
”Kære Carl og Marie. 
    I dag har vi fået ordnet til auktion; det har 
været meget strengt for mig og mor at gå det 
igennem. Og det bliver vel nok så strengt i 

morgen, når det, som vi har samlet på i 36 år, 
skal ud til alle sider.” 
    Brevet har hvilet, og Niels Maler fortsæt-
ter den 21. september 1891: 
    Nu er vores sager fløjet rundten om! Stole-
ne besørger købmand Pedersen med skibet 

fra Odense; men han 
sender dem ikke før 
efter 20. oktober, når I 
er flyttet – det mente 
jeg var bedre. Bi-
cyklen har lærer Niel-
sen i S.Næra fået over. 
Jeg mener ikke, at det 
var værd at få den 
over, da den ikke er til 
at bruge, som den er. 
Og vil du så have den 
over, kan du jo skrive 
til ham, så besørger 
han den nok med skib; 
men den trænger til at 
gøres i stand.” 

Carl Nielsens Barndomshjem september 1955 før det blev flyttet .  
udlånt af Nr. Lyndelse lokalarkiv  



    Niels Maler fortsætter den 22. september:  
”I dag rejser vi så her fra vort gamle hjem – 
det er meget svært. 
    Jeg skal hilse mange gange fra Hans Jen-
sens, Hans Jensen har været ovre og købe 2 
lam af din far, Marie – i Kolding, og han talte 
med din far. Nu må jeg slutte, da vi skal til at 
rejse. Vil I hilse fru Nielsen, Nielsen og Han-
ne mange gange fra os alle. Mor ville have 
skrevet til fru Nielsen, men hun kan ikke få 
tid.  [Nielsens var Carls velgørere – oprinde-
lig købmand i Odense, barnløse; flyttede til 
København for at kunne støtte Carl]. 
Tusind hilsener fra os alle her.”  
    Og de der så rejste var: Niels Maler, Ma-
ren Kirstine, Julie og plejebarnet Thorvald på 
4 år. – 

    Jeg kender ikke til noget brev fra USA lige 
efter ankomsten. Der findes imidlertid et 
udateret her i museet, som kunne være fra 
december 1891 eller 1892. Det fortæller 
”Mine kære elskede børn. 
    Med disse linjer ønsker jeg jer en glædelig 
fest, og jeg ønsker, at I må være glade og ha-
ve det godt. Jeg beder jer, om I vil give jeres 
små børn et kys fra mig. – I har vel fået et 
brev fra mig. I de dage var jeg meget dårlig, 
som du kære Carl vel kan se af mit brev; nu 
er det dog bedre; men jeg må arbejde hårdt 
fra klokken 5 om morgenen og til langt ud på 
aftenen for at tjene, hvad vi skal have. Dine 
søskende her er gode og kærlige imod os, 
men de kan ikke gøre mere for os. De giver 
os her til vor husrente 2 dollar om måneden 
hver. Vi giver 18 dollar om måneden. Vi har 
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Som omtalt måtte alt bohave sælges i forbindelse med amerikarejsen, således også denne 
etagere, der blev solgt til smeden i Nr. Søby, Hans Jørgen Hansen.  Sønnen Alfred Herluf 
arvede mange år senere etageren, brugte den over nogle år, hvorefter den blev gemt på 
loftet over smedjebygningen. 
    Mange år senere kom  Herluf på den tanke, at museet, Carl Nielsens Barndomshjem, 
måske kunne være interesserede, og det var de da. 
    I dag befinder den sig på sin , måske, oprindelige plads i en af de små stuer, fyldt med 
fotografier af slægten Carl Nielsen.                                                            Foto: Else-Marie 



6 rum, og derfor kan vi have så mange frem-
mede. Jeg skal fortælle jer en del, når jeg 
skriver igen.  

    I hilses fra jeres mor.  – Skriv til mig.” 
Et brev, som også kan ses her i museet, er 
dateret 14. december 1893 – da har de været 
2 år i USA. Og det fortæller fortsat om van-
skelige tider. 
”Kære Carl og Marie. 
    Nu håber jeg nok, at I er så gode at sende 
en underretning, hvordan I får det ordnet så 

hurtigt, I kan. Vi har været 
meget kede af det. – Der 
var én fra Freltofte, som 
havde været hjemme og 
kom herover igen – han 
sagde, at du havde mistet 
din plads i kapellet; men vi 
mener jo da, at det er en 
and.  
    Nu lidt om, hvordan vi 
har det. Vi er flyttet, og det 
var i den allerværste vin-
ter. Mor blev meget forkø-
let; men nu tror jeg da, at 
det omtrent er forbi. Vi 
kan ikke sige, at vi har det 

Billede af Nørre Søby gadekær anno 1905. I 
baggrunden til højre ses Anton Pedersens 
købmandsforretning. 
Billedet er udlånt af Nr. Søby lokalhistori-
ske arkiv. 



så godt som i det kære Danmark. Vi troede, 
vi her skulle over at have det så godt. Nej, 
Amerika er ikke for gamle folk, og især når 
vi ikke kan sproget. Jeg arbejdede i 18-19 
måneder på fabrikken, og det var et forbav-
sende held for mig; men så blev den nedlagt. 
Inspektøren er rejst til Stockholm og Bossen 
til Frankrig. De kunne heller intet arbejde få 
her. 
    I sommer har vi så levet af at have bordere 
[logerende], og det gør vi endnu. Børnene 
har lovet at hjælpe os lidt, men løfter stoler 
jeg aldrig på her, og I kan nok tænke, at det 
er meget svært for mor at arbejde så strengt 
nu på sine gamle dage. Vi vil heller ikke væ-
re her – jeg var nærved at rejse i efteråret 
[1893], men nu bliver jeg til sommer. 
Nu vil jeg af hjertet ønske eder et glædeligt 
nytår og mange kærlige hilsener fra mig og 
mor. 
Eders hengivne far. 
E.S. 
    Vi er nylig flyttet, og det var sådan en vin-
ter i de dage. Vi flyttede over en dansk mil, 
ned i byen. Her er så forfærdelig dårlige ti-
der. I Chicago er der, efter hvad bladene skri-
ver, hundred tusinde arbejdsløse, og her bli-
ver begået så mange rovmord. Mayoren 
[borgmesteren] blev skudt – det har I vel 
læst. – Nu på tirsdag skal der være Mayor-
valg [borgmestervalg]. De har begyndt med 
valgkampen, og der kører musikkorps på 10-
12 mand i store vogne igennem gaderne med 
store malede skilte med den mands billede og 
navn, som der er nomineret. Der er jo én for 
hver af de store partier, og socialisterne har 

også nomineret én. – Vores adresse er nu: 
3540 Deaborn St.” 
    Som det klart fremgår af brevene, var det 
vanskelige tider, og de rejste hjem igen. - I 
oktober 1894 er Carl i München; han spørger 
i et brev, dateret 1. november, Anne Marie: 
”Er min mor kommen? Hils dem nu begge to 
mange gange fra mig og ønsk dem velkom-
men. Jeg havde ikke troet, jeg skulle få mine 
forældre at se mere. Der knytter sig dog man-
ge gode minder til dem for mig, og minderne 
er dejlige, når de ikke er sørgelige. Thi selv 
almindelige tildragelser får en egen sødme 
gennem mindet.” 

Uddrag af brev omtalt i foredraget. Findes i Carl 
Nielsens Barbdomshjem. Foto Else-Marie  



    Den 6. november 1894 skriver Carl til An-
ne Marie fra Wien: ”Det piner mig at høre, at 
min far bliver lad og utilfreds. Han har før 
ikke været således, men nok kunnet tage en 
tørn. Han bør ikke tale om alder – han som 
aldrig har fejlet noget.”  Efter hjemkomsten 
fra USA bor de først i Odense; men et brev 
til Carl og Anne Marie fortæller om foran-
dring igen. 
”Odense, 31. januar 1895. Min kære søn og 
svigerdatter. 
    Blot et par ord til jer. Da jeg igen skal for-
andre plads. Vi rejser til Søby om et par dage 
for at leve der. For her i Odense kan vi ikke 
leve, her er for dyrt for os og ikke noget for 

din far at gøre, ja, hvor vi dog skal ka-
stes omkring på vore gamle dage. Da I 
kære børn var små, kunne vi dog leve 
på en plads og arbejde for jer; men nu 
vi er gamle, må vi vandre fra plads til 
plads for at få den smule, vi skal have. 
Og nu må I kære børn leve så langt 
borte fra os. 
    Men kære Carl, længst borte fra mig 
synes jeg altid du er. Din gamle mor 
må nok klage sig lidt for dig. Jeg synes 
ikke, jeg har andet minde om dig end 
fra din barndom, men jeg ved, at du har 
et godt hjerte, og jeg ved, at du hurtigt 
kan glemme alt, hvad der hedder din 
familie. Men der er jo ej heller noget 
her, der hedder kunst, så der er jo ikke 
noget, der er værd at tale om. 
    Min kære elskede søn, jeg er så be-
drøvet for dig – du er så langt, langt 
borte fra mig, og dog er dit hjerte fuldt 
af kærlighed til mig, det ved jeg. Tak 
for de gode dage, jeg havde hos jer, da 
jeg kom fra min besværlige rejse, og 
tusind tak, min kære datter, for al den 
godhed og kærlighed du viste imod os.  
- Men hvad jeg savnede mest var en 
lille hilsen fra min kære søn, når der 
hver dag kom brev til din kone. 
    Julie kommer til foråret.  – Jeg har 

ikke været rask i den sidste tid. 
I hilses alle fra jeres mor.  
Kære Carl. 
    Da Mor har skrevet til dig i dag, vil jeg 
blot sende et par ord med. Vi rejser nu til Sø-
by om et par dage. Vi skal være i købmand        
Petersens forretning og bestyre den. Så der-
som mors tøj, som hun glemte, og det vejer 
over 2 pund, vil du så adressere det til køb-
mand Anton Pedersen, Nørregade 59, Oden-
se. 
Hilsen til jer alle fra din Far. 
    Så er vi nået frem til købmand Anton Pe-
dersen i Nørre Søby. 
    Anton Pedersen har den 8. januar 1884 er-
hvervet næringsbeviser på detailhandel og 
brændevinshandel i Nørre Søby – meddelt til 
Nørre Søby Sogneråd gennem Bjerge-Aasum 
Herreders kontor. 
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Som vi ser af kortet her, skrevet 1892, kun-
ne notaen også fungere som reklame.  
Udlånt af Lokalarkivet. 



    Han har købt ejendommen matr. 15g 
[nuværende Odensevej 41] – Han har  køb-
mandsforretning i Odense, i Nørregade 59, 
og NS er en filial af denne.   –  En lille sjov 
ting:  han havde nogle meget smukke rekla-
mekort (farvelagte), som også blev brugt som 
regningsblanket. Heraf ser det også ud, som 
om han har haft en filial i Lumby pr. Aarslev. 
Han har vist været en driftig mand, for han 
har også lagt hus til den første telefoncentral 
i Nørre Søby – den blev etableret i 1894. 
    Af folketællingslisten for 1890 ses det, at 
han udover sin kone og 3 børn havde en 
kommis og en tjenestepige. Og denne tjene-
stepige var Julie Nielsen, f. i Nr. Lyndelse – 
det var Carl Nielsens yngste søster. Hun var 
på det tidspunkt 17 år. – Her finder vi måske 
den spæde begyndelse til Niels Malers og 
Maren Kirstines forbindelse til Anton Peder-
sen. – Geografisk var der ikke langt mellem 
de to steder, begge i Nørre Søby. 
    I januar 1895 kommer Niels Maler og Ma-
ren Kirstine til Nørre Søby og i løbet af for-

året kommer Julie også fra USA. Og fra gen-
boen, Alfred Herluf, er det også bekræftet, at 
Julie var i forretningen. Måske var hun den, 
som forstod sig bedst på det at bestyre en for-
retning. Hun havde jo været der før. 
    Carl tager i slutningen af juni 1895 til Fyn 
og Jylland for at finde en sommerferiebolig 
til familien – og man kan gætte på, at han 
samtidig har besøgt forældrene, som på det 
tidspunkt er flyttet til Nørre Søby. 
     Oktober 1896 skriver Maren Kirstine til  
”Kære Carl og Marie. 
    Blot et par ord i dag. – Din far skrev vel til 
dig, at jeg havde været syg i denne tid. Ja, det 
har været meget strengt for mig. Det var mit 
bryst, der var meget dårligt. Det kom to gan-
ge over mig – en gang om dagen og en gang 
om natten. Nu er det dog bedre. Din far hjalp 
mig godt, han var oppe hele natten. – Kære 
gode, Marie. Du skulle have set mig den nat 
– du ville ikke tro, at jeg kunne leve. – Men 
der er mere endnu; Petersens bror får vist ik-
ke forretningen alligevel. Anton Petersen var 
her ude og bad os blive nogle dage endnu, så 
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Maren Kirstines grav på Nørre Søby kirkegård 2011. Foto Peter Albrekt 
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Kilder: 
Torben Schousboe: ”Carl Nielsen – Dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl-
Nielsen” 
Gyldendal, 1983. 
Folketællingslister for Nørre Søby sogn – 1890 & 1901 
Nørre Søby Sogneråds kopibog (1884 til 1917) – dog ikke dækkende hele perioden. Nogle 
sognerådsformænd har været mere fortrolig med kopieringsteknikken end andre. 
 

September 2011 – Aase Reffstrup  

vi bliver vist en 8 dage til. Det er strengt for 
mig; din far er ude at male i vores ny lejlig-
hed. Kære Carl, hvis du en dags tid skriver til 
Petersen, er det ikke værd at skrive, før vi er 
rejst. 
    Jeg skal hilse fra Julie, hun er i sin gamle 
plads og har det godt. 
Skriv snart – hilsen fra jeres mor.” 
    Man fornemmer af brevet, at der er proble-
mer i forretningen.  – Der er også problemer 
med Maren Kirstines helbred; og i Carl Niel-
sens dagbog fra 22. januar 1897 kan vi læse, 
at forældrene endnu ikke er flyttet. ”Der kom 
brev fra far, at mor i forgårs aftes pludselig 
blev syg. Har talt to gange i telefonen med 
købmand Pedersen, som meddelte, at mor 
atter var kommen noget til bevidsthed. Læ-
gen mener, det er en forblødning i nærheden 
af hjertet. – Snestorm. Alle banelinjer stop-
pede.” 
    Den 4. februar 1897 skriver Carl Nielsen i 
dagbogen: 
    ”Den 20. januar blev min mor ramt af et 
apoplektisk tilfælde. Den 23. om aftenen rej-
ste Marie og jeg til Søby og ankom dertil 
søndag morgen den 24. kl. 3-4. Mor lå hen i 
en døs, men kendte vore stemmer og blev 
glad derved. Vi blev hos hende og plejede 
hende til den 28. januar, indtil hun på denne 
dag kl. 3 om eftermiddagen udåndede efter 
en hård to timers dødskamp. Næste dag lagde 
vi hende i kiste, og Marie pyntede hende 
kønt med hvide blonder og vintergrønt. Der-
på sang vi ”Lyksalig, lyksalig, hver sjæl som 
har fred”, og så blev hun kørt ud i huset på 
Lumby Mark, hvor mine forældre skulle ha-

ve boet i fremtiden. Hun blev sat i den stue, 
som hun særlig havde glædet sig til – Fred 
være med min kære, trofaste og kærlige mor. 
– I aften rejser Marie og jeg til Fyn. Mor skal 
begraves i morgen den 5. februar.” 
     Som bekendt er Maren Kirstine begravet 
på Nørre Søby kirkegård – et lille diskret 
skilt fortæller nu, at det er komponisten Carl 
Nielsens mor. – Det varede mange år, inden 
det kom så vidt, vist først i 1990’erne. Man-
ge har i årenes løb forgæves søgt efter grav-
stedet ved egen hjælp. Det besværliggjordes 
bl.a. ved, at gravstenen bærer hendes døbe-
navn, ”Minde over Maler Niels Jørgensens 
hustru, Maren Kirstine Johansen” – var man 
ikke velbevandret i historien, var det ikke så 
ligetil at regne ud. 
    Med Maren Kirstines død og begravelse 
sluttede kapitlet om opholdet i købmandsfor-
retningen i Nørre Søby. Dog ikke helt, for 
Niels Maler og Julie blev endnu en tid.– Til-
bage var et stort problem for Anton Peder-
sen: I oktober 1897 er hans bo under kon-
kursbehandling. Måske er det i konsekvens 
heraf, at han rejser til USA? – Og Julie dra-
ger også af sted igen. Mon de rejste samtidig. 
– Aner man endnu en kærlighedshistorie 
mellem Petersborg og en søbynit? 
    Sikkert er det, at han må forlade forretnin-
gen – og samtidig var der endnu et problem: 
Telefoncentralen. Den blev flyttet til skoma-
ger Hans Jørgen Pedersen på nuværende 
Odensevej 12, hvor den har været siden (i to 
udgaver: en manuelt og en digitalt betjent 
central). 
 



 

Tanker og løse bemærkninger. 
Brevene fra Niels Maler og Maren Kirstine fortæller – udover beskrivelserne af dagliglivet 
i USA – om to mennesker, der kommer fra enkle kår, og som i deres fremskredne alder og 
vanskelige situation formår at møde problemerne med oprejst pande – ja, vi læser endog, 
hvordan Niels Maler på den – trods alt – korte tid har taget dele af det fremmede sprog til 
sig.  Han bruger udtrykket ”borders” om lejerne – ”mayor og mayorvalget” om borgmester 
og borgmestervalg. – Følger med i samfundslivet, politikken.   
Og Maren Kirstine omtaler huslejen som ”husrenten”. 
I brevet fra 1893 omtaler Niels Maler valgpropagandaen i Chicago – bemærker specielt, at 
”socialisterne har også nomineret en kandidat”. – Jeg kender ikke Niels Malers politiske 
ståsted; men det har nok ikke undgået hans opmærksomhed, at socialisterne i Danmark 
(forbundet grundlagt 1878) i 1884 fik de første 2 repræsentanter i Rigsdagen. 
Socialdemokratiet grundlagt 1871 – af Louis Pio (1841-1894) og Hans Brix (1841-1881) 
******************************  
Ifølge  folketællingslisten for februar 1890 bor følgende personer på ”Petersborg”: 
Niels Jørgensen (55) 
Maren Kirstine Johansen (56) 
Thorvald Emil Jens Christian Kallehave (4) født i Odense – plejebarn 
Bertha Kirsten Louise Rasmussen  (f. 24. december – 1889?) – plejebarn, fødested ikke 
angivet 
Maren Kirstine har nok haft en lille indtægt ved at have plejebørn, ret almindelig for små-
kårsfolk dengang.  ******************************** *** 
Ifølge folketællingslisten for februar 1890 bor følgende personer på matr. 15g: 
Anton Pedersen (32) – detailist, f. i Herrested sogn 
Mariane Nielsen (28) – husmoder, f. i Havredal, Ringkøbing Amt 
(Hjalmar Pedersen (6) 
(Karen Pedersen (4) 
(Ragnhild Kirstine Pedersen (2)  - alle 3 født i NS sogn 
Jens Peder Jensen (21) kommis, f. i Hjørring Kommune 
Julie Nielsen (17), tjenestepige, f. i Nr. Lyndelse sogn 
  ********************************** 
Ifølge folketællingslisten for februar 1901 står følgende at læse: 
Ejer: detailhandler Klok, Odense – (står nu for Maler Nielsen, København) 
Nicoline Hansen, forretningsbestyrer, f. 1877 i Brenderup 
Rasmus Larsen, karetmager, f. 1869 i Sønder Broby 
Anna Kristine Christiansen, f. 1871 i Assens 
Maren Christine Marie Larsen, f. 1897 i Nørre Søby 
Anna Dorthea Elna Larsen, f. 1900 i Nørre Søby 
August Georg Larsen, karetmagersvend, f. 1880 i København 
 

Som omtalt i foredraget, var købmand Anton Pedersen, Nørregade 59 i Odense, en 
driftig mand med filialer både i Lumby og i Nørre Søby. 
Adressen, Odensevej 41, i Nørre søby er kendt, men hvor havde forretningen til huse 
i Lumby? Er der mon nogen af Fælledbladets læsere, der kan hjælpe? 
Åse Reffstrups mailadresse er følgende; aase.reff@post.tele.dk, eller telf. 6590 1100. 
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1.november åbnede Camilla en frisør salon 
på Kærvej 2 i Nr. Lyndelse. Camilla stammer 
oprindelig fra Freltofte hvor hun blev født i 
1989. Camilla og hendes familie flyttede fra 
byen i 1996, de flyttede dog ikke længere 
væk end til Nr. Søby mark, hvor Camillas 
mor, Bente, stammer fra.  
    I 2006 startede Camilla i lære i en salon i 
Tommerup, men efter 1 år blev salonen solgt 
grundet sygdom, Camilla fortsatte hos de nye 
ejere men det var helt godt så i 2008 fik hun 
lov til at færdiggøre sin læretid hos Argento i 
Rosengårdcenteret, det var vist ikke helt rin-
ge, d. 31/8 2010 blev Camilla udlært og ikke 
nok med det, hun fik en bronzemedalje i Fri-
sørfagets svendeprøve.  
    Jeg må sige at det er dejligt at se vores 
unge tør springe ud i at starte forretning, det 
er jo ikke just de bedste tider for det, men jeg 
har kendt Camilla hele hendes liv og har i et 
par år arbejdet i en butik ved siden af Argen-
to, hvor hun stod i lære og hørt ros samt set 
resultater af hendes arbejde, så jeg har stor 
tiltro til hende, hun er en pige med ben i næ-
sen.  
    Arentoft Coiffure kan tilbyde alt lige fra 
unge smarte frisurer, opsat hår til en god per-
manent og vandondulation og så har hun 
pensonistrabat på klipninger tirsdag og tors-

dag, ikke at forglemme.  
Giv hende et ring 21 45 02 90 og prøv noget 
nyt, hun holder længe det er jeg sikker på.  
Foto:     Peter Albrekt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toftegaarden i Lumby. 
Jens Ove Nielsen, der i sidste nummer af 
Fælledbladet fortalte om sin mor, Esther, 
der voksede op i Freltofte i starten af 1900 
- tallet, har igen været i blækhuset, og 
sender denne lille historie fra Toftegaard i 
Lumby. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gamle vandtrug i Lumby med ind-
skriften J.P.S. 1852 
På gårdspladsen i ”Terpegaarden” nu Tofte-
gaarden, Langagergyden 24 i Lumby, står et 
gammelt vandtrug af granit med indskriften 
JPS 1852. 
Det er Jens Pedersen som blev født søndag 
den 6. juni 1802 i Lumby, Mat. Nr.8a. Lum-

bygade 2. Moderen Karen Nielsdatter blev 
kun 28 år og døde da Jens var 7 år. 
Faderen var Peder Pedersen og kom fra Nør-
re Lyndelse og var tidligere Landdragon. 
Jens Pedersen giftede sig med Anne Sofie 
Mortensdatter 1835 fra Terpegaard Nu Tofte-
gaard.  
De købte og flyttede til gården ”Ellekærsted” 
Tokkerodvej 21 i Højby mark. 
Her drev de landbrug og sønnen Claus Jen-
sen blev født samme år. I 1839 fik de Morten 
Jensen, 1841 Peder Jensen, 1843 Karen Jen-
sen, 1845 Maren Sofie Jensen og i 1848 fik 
de tvillingerne Gjertrud Marie og Niels Jen-

Tekst:   
Jens Ove Nielsen 
 
Alle Foto: 
Privateje 

Vandtruget på Toftegården. Foto: Jens Ove. 

Morten Jensen blev far til senere 
sognerådsformand Jens Peter Jensen, 
Kirsten Jensen, der blev gift med slagter 
Rasmus Jørgensen, og mor til Esther, 
Mourits og Ellen og endelig Sofie Jensen, 
der forblev ugift, og senere blev husholder-
ske for broderen Jens Peter. 
Billedet er fra Jens Peters fødselsdag den 2. 
Maj 1936. 
I forgrunden de tre søskende, set fra venstre 
er det, Sofie, Kirsten og Jens Peter. 
Bagest ses Ellen og Kaj Park. 
Billedet er fra Hedvigs samlinger. 



sen. 
Senere da de kom til Lumby 1852 fik de Bo-
line (LINE) Jensen. 
Den 11. december 1850 skrev de købekon-
trakt med svigerfar Morten Clausen på Ter-
pegaard/Toftegaard. Samtidig blev der skre-
vet en aftægtskontrakt, hvordan han skulle 
forsørge dem. 
    De flyttede ind på gården 1852 og blev til 

Jens Pedersen døde ved en ulykke i vognpor-
ten 30.4.1959. Han kom i klemme mellem en 
vogn, og blev begravet 6.5.1859 i Nørre Lyn-
delse kirke. 
    Enken Anne Sophie drev gården videre 
med sine sønner Claus og Morten. Hun døde 
1885, 76 år gammel. I 1874 havde Morten 
Jensen overtaget gården. 
 

Toftegården anno 2011. Foto: Jens Ove Jens Pedersen 1802 - 59. Privatfoto. 
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Frugthaven i Søsted 
Tekst og foto: Anders Kjær 
 
Havesiden har denne gang udvidet begrebet 
have en smule. Nærmere bestemt til at omfat-
te 4 hektar frugtplantage i Søsted. Mens ef-
teråret går på hæld, og de fleste haveejere 
kan se deres haver visne og lukke ned for 
vinteren, har Britta og Finn Lillelund Han-
sens ”have” sin storhedstid. Det er nemlig nu 
årets anstrengelser med frugttræerne giver sit 
bugnende udbytte. 
Siden Finn og Britta byggede deres hus i 
1987, har Lillelund frugtplantage stille og 
roligt taget form omkring dem, og i 1995 var 
hele arealet plantet til med æble- og pæretræ-
er.  Siden da er træerne stille og roligt blevet 
skiftet ud hver gang de er blevet så store, at 
Finn ikke kan nå at plukke de øverste æbler 

længere.  Moden skifter også inden for 
26 

De sidste Jonagold får lov at hænge på træerne så længe det lader sig gøre. Så bliver mo-
sten fra dem meget sødere. 

Udbuddet af æbler er stort, og man vælger 
selv den sammensætning af størrelser og 
sorter der passer til en. 



æbler. Gamle sorter forsvinder og 
nye kommer til, så det gælder om at 
følge med tiden. 
Til at starte med var det meningen at 
frugten skulle sælges ad de sædvan-
lige grossistkanaler, men det stod 
hurtigt klart at temperamentet mere 
var til at afsætte frugten i lokalområ-
det. Nu sælger Lillelund årligt 10-15 
ton æbler og pærer i løsvægt og til 
selvpluk, og omkring 5 ton æbler 
laves til den skønneste most på et 
mosteri i Mesinge. 
Finn viser rundt i det flotte udsalgs-
lokale, der med sin temperatur på 2 
grader får de udendørs 8 graders 
blæsende november kulde til at føles 
helt lune. Han forklarer, at deres 
styrke som butik helt klart ligger i at 
de kan garantere at frugten kommer 

direkte fra træet, og ikke har været gennem 
en lang sorterings- og transportkæde. Og så 
kan de byde på ikke færre end 15 sorter af 
æbler og 5 sorter af pærer. 
Kunderne kommer fra nær og fjern, og det er 
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Nutidens ”vejbod” er ikke blot et lille skur 
med en mælkejunge med en revne til pengene, 
men er udstyret med automatisk lys, kølean-
læg, elektronisk vægt og dankortautomat. 

Efterårets farver har for alvor indtaget Lillelund frugtplantage. Nu kommer den lange vinters arbej-
de med at beskære de mange træer, så Finn kan nå at plukke de øverste frugter igen til næste år. 



tydeligt at folk benytter sig af det brede sorti-
ment og prøver sig frem med de forskellige 
sorter. Mange finder det hyggeligt at købe 
sine frugter på denne måde, og efterlader små 
håndskrevne sedler med rosende ord, små 
anekdoter eller en flaske vin. 
Nogle sorter sælges hele sæsonen og andre, 

 
GLARMESTER 

TIM DEGN 
 

DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 
 

Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 

såsom Belle de Boskoop, har deres højtid 
som madæbler til Mortens aften og ved jule-
tid. De moderne æblesorter, såsom de søde 
Jonagold og Gala Must, er stille og roligt ved 
at presse de ældre sorter, såsom Ingrid Marie, 
Fillippa og Rød Aroma ud i kulden, mens en 
sort som Elstar lader til at have bidt sig fast 
som et af danskernes foretrukne æbler. Belin-
da er næsten syrefri og foretrækkes af folk 
der er intolerante overfor frugtsyrer. 
Finn klarer det meste af driften selv ved si-
den af sit erhverv som selvstændig elinstalla-
tør, men får af og til god hjælp og råd fra en 
frugtavler kollega på Østfyn. Han siger at 
arbejdet med frugtavl kræver stor tålmodig-
hed og en vis risikovillighed. F.eks. har dette 
års høst været udmærket, mens sidste år var 
et elendigt æbleår. 
Meget afhænger af vejret i de få uger i for-
året, hvor frugterne bliver grundlagt ved be-
støvningen af blomsterne. Hvis bestøvningen 
slår fejl, må man vente et år på næste chance 
for succes. For at minimere risikoen for man-
gel på bestøvere, har parret allieret sig med 
en biavler, der har en stribe bistader stående i 
plantagen.  Men inden bierne igen kan kom-
me i sving, skal vinteren lige bruges på at 
beskære alle træerne. 
 

Den stolte ejer foran en god del af årets 
høst. I modsætning til andre kølelagre, er 
Finns lager beklædt med træ indvendig for 
at forbedre fugtighedsbalancen i rummet. 



På Mosevej er trafikintensiteten så lav, at 
man kunne overveje at lave en sms kæde, når 
et ’fremmed’ køretøj nærmer sig, for at adva-

re beboerne om, at man skal passe på løsgå-
ende hunde og andet dyrehold. 
Nu har vi imidlertid fået et autoværn ved 
broen over Vindinge Å, som vil kunne mod-

stå kollision med store lastbiler, der måtte 
komme på afveje. 
Før var der et spinkelt gelænder, der marke-
rede, at der var tale om en bro over åen. Ge-
lænderet var en simpel konstruktion i rør 
men trængte til at blive udskiftet, idet det 

næsten var tæret op i tidens løb.  Netop på 
grund af sin simple udformning besad det de 
væsentlige kvaliteter, at den tjente sit formål 
samt at anskaffelsesprisen passede til kom-
munens slunkne pengekasse 
Det nye kombinerede autoværn og gelænder 
har kostet den nette sum af kr. 24.000 men til 
gengæld kan vi være sikre på, at vi heller 
ikke i fremtiden vil få køretøjer ned i Vindin-
ge Å på dette sted. 
                                       Tekst:Svend Johnsen 
                                       Foto: PA 

Autoværn på Mosevej 
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Mit hjem. 
Mit Hjem er mer end et Digt en Drøm, 
Og mer end alverdens Ære 
Mit Hjem er et Sted hvor min Lykke bor, 
Den Lykke mit Liv kan bære 
 
Der stryger over mit stride Haar 
to Hænder saa nænsomt bløde, 
Der lyser gennem to Øjne blaa, 
mig Himlen og Havet i Møde. 
 
Der dufter i slanke slebne Glas, 

Signe og Thorvald. 
Et besøg hos Hedvig i Salen i Nr.Lyndelse rummer altid en strøm af minder. 
Ofte handler det om slægter, der generation efter generation har beboet de store gårde i 
Nr.Lyndelse - Lumby, slægter, som også Hedvig er født ind i. 
Det sker imidlertid også, at Hedvig møder mennesker, der egentlig kun udgør en kort parentes 
i hendes liv, men som alligevel sætter sig uudslettelige spor i hendes mindeverden. 
Således er det med Signe og Thorvald, der sent i livet flyttede til Nr.Lyndelse. 
Signe og Thorvald havde ingen børn, men de havde hinanden, og det betød alt. 
I Hedvigs gemmer findes et digt, som Thorvald har skrevet til Signe, et digt om inderlig kær-
lighed, og smerte. 

de blomster vi paa vor Vandring finder, 
Thi sammen gaar vi den slagne Vej, 
Som to til hinanden binder. 
 
Mit Hjem er mer end en Solskinskrog, 
Til Drømmenes Ly mig givet, 
Mit Hjem er det Sted hvor min Kærlighed gror, 
Til den som her i Livet blev mig givet. 
Der graaner vi to som Aarene gaar, 
og Kærligheden vokser med Tiden, 
før var den som en urolig vilter Bæk, 
nu er den en dyb og stille Flod, 

Signe og Thorvalds grav findes på Nr.Lyndelse kirkegård. Lige indenfor den lille låge, ud for 
Rughavegaard, og et lille stykke ad stien til venstre. Foto: Else-Marie 



 

 

der kan bære al Verdens Byrde. 
 
Og sker at vi ej maa følges ad, 
den sidste Tid her i Livet, 
men maa Afsked med hinanden tage, 
saa bliver det en stille og ensom Tid 
for den som bliver ene tilbage. 
 
Senere, efter ulykken, hvor han mistede 
sin kone Signe, skriver Thorvald. 
 
Det er Aften en stille Stund, 
min Lykke blev fra mig røvet, 
det bedste jeg har ejet her paa Jord 
laa blødende knust i Støvet. 

 
Det skete dagen derpaa en Solstraale, 
brød ind i min Smerte, 
den Solstraale lyser endnu paa min Vej, 
og glæder mit gamle Hjerte.     Th.  
 
Efterskrift. 
Signe døde ved en trafikulykke i 1978, heref-
ter skrev Thorvald de sidste to vers. 
Thorvald var nevø af en kendt murermester 
fra Søsted, Jørgen murer, der boede Søsted-
vej 17, men så skal vi mere end hundrede år 
tilbage i tiden, og det er en helt anden histo-
rie. 
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Skulderbladets huspoet,  
Hanne Christensen har skrevet føl-
gende digt: 

 

Et Fælledblad gør mange glad, 
det går vi rundt og tror på. 
Men som I sikkert alle ved, 

hvis vi skal fylde sider op og ned, 
om løst og fast, om gamle minder, 

så håber vi, I pungen finder. 
Og hvis den ikke er helt tom, 
så bli’r vi glade, hvis der kom 

 LIDT SEDLER ! 
som sendt fra himlen ned, 
for det varmer, det luner 

med erkendtlighed. 
 

Kærlig hilsen fra 
Fælledbladets redaktion 

 

 

 

Efter adskillige våde somre, hvor opblødte dele af markerne har været umulige at høste, ser 
det endelig ud til, at der sker noget: Bækken renses. Bækken er imidlertid forfremmet til at 
være en å, nemlig en del af Vindinge å.  FOTO:PA 



 

 

Stemningsbilleder fra årets æblemost fremstilling i Freltofte Hos Kurt og Nina Bager den 
2. oktober. Foto: PA     
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