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JEG BLEV 
SOLGT 
TIL EN 
OND MOR 
DA JEG VAR 
SYV ÅR 

 
  

   HUNDEDAGEN 

   HØSTFESTEN 

   STILHEDEN 

Eftermiddagssolen har lagt en varmedis over Birkebjergvej i den rekordhede september må-
ned. Byggelarmen har lagt sig. Stille dage, før den nye motorvej blev åbnet. I september fik 
64 medlemmer en herlig aften med god mad og dans til spillemandsmusik. Høstfesten var 
vendt tilbage til forsamlingshuset. 24 firbenede og 52 tobenede artsfæller snakkede livligt 
sammen under den uformelle hundekonkurrence på Fælleden. Ministeren klippede snoren og 
satte den konstante summen af motorlarm i gang. Lydstyrken er variabel, men vi kan alle i 
Søsted og Freltofte høre motorvejen. 

   MOTORLARMEN 



Karsten Lindhardt, journalist, ansvarshavende for tekst og fotos, tlf. 6590 1441, 
e-mail redaktoer@freltofte.info 
Jens Ole Storm Pedersen, formand for Freltofte Fælled og lokalhistorisk skribent, 
tlf. 6590 1178, e-mail formand@freltofte.info 
Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse, tlf. 6590 2501, e-mail faelled@freltofte.info 
Kent Frandsen, bladomdeler, tlf. 2825 9782, e-mail kent-frandsen@hotmail.com 
Tryk: P.C. TRYK 
     Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, par-
titilhørsforhold og bopæl. Foreningen har en ulønnet bestyrelse. Freltofte Fælled har lejet en tønde 
land på Freltoftevej 43, hvor der er skabt en fodboldbane, to petanque-baner, gynger, klatrestativer 
og legehus, og foreningen arrangerer kulturarrangementer, historiske vandringer og fornøjelige 
dage med aktiviteter for børn og voksne. Alt er baseret på frivillig arbejdskraft. Freltofte Fælleds 
medlemsblad udkommer fem gange om året. Næste blad er planlagt til februar 2007. 
     Kontingentet for alle medlemmer er 100 kr. i 2007. Postsendte abonnenter skal i 2007 betaler 
25 kr. ekstra for porto. Meld dig ind hos kassereren Claus Arentoft, Freltoftevej 36, 5792 Årslev, 
tlf. 6590 1091, e-mail kasserer@freltofte.info. Betal kontant, med check eller via netbank i SYD-
BANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg.nr.: 6845, konto-nr.: 234 5678 
     Freltofte Fælleds hjemmeside er www.freltofte.info 

Kent Hvass Frandsen er Fælled Bladets suveræne bla´bu´. Han er konfir-
meret, kvik og svigter aldrig. Han bor på Mosevej 10 og træffes bedst via 
sin e-mail adresse (nævnt i bladets kolofon). Lige nu og nogle måneder 
mere går han på Nislevgård Efterskole i Otterup. Men Fælled Bladet skal 
ud, og derfor forlader han sine nye kammerater i en weekend for at cykle 
rundt til alle medlemmer i Freltofte, Lumby, Søsted og Nr. Lyndelse. Alle 
andre medlemmer får bladet med posten. Mens cykeldækkene summer og 
pedalerne ligner de sole, vi brænder af nytårsaften, nynner han glad: ”Her 
kommer jeg med bladet og pakkerne, mens jeg hjuler op og ned af bak-
kerne.” Det rimer, og det passer.” 
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BLADET SKAL UD! 

Udklædte børn og voksne, der har bibeholdt barnets glæde, skal komme i hobetal til det tradi-
tionsrige fastelavnsgilde hos Nina & Kurt Bager 
på Freltoftevej 8 
søndag 18. februar kl. 14.00. 
    Vi får boller, kager, kaffe, sodavand og bajere til sædvanlige fælled-priser. Evt. overskud 
går til fælled-kassen. Hvis du ingen penge har, så må du gå hjem med numsen bar. Som sæd-
vanligt får børnene deres egen tønde at slå på, og derefter bliver en ny hængt op til de voksne, 
der også meget gerne må møde udklædt i karnevalskluns. I behøver ikke drikke portvin i store 
mængder eller møde op med en solid forkølelse. Røde næser kan købes i forvejen. 

REDAKTIONEN 

HUSK LIGE FASTELAVN! 

  
SUDOKO FOR KVINDER.  
35 procent af alle kvinder mellem 18 og 
70 år spiller i dag den japanske leg med 
tal, sudoku. Af hensyn til Mossi, Inge, 
Vibe, Lene, Lulu og selvfølgelig også 
Susanne, Margrethe og Lis plus mange de 
andre kvinder i Lumby, Søsted og Freltof-
te byder redaktionen på en halvsvær sudo-
ku af slagsen. Har vi en krydsordskon-
struktør i medlemskredsen, der kan hjælpe 
Fælled Bladet med en kryds og tværs, der 
gerne må indeholde lokale stednavne og 
begivenheder? 



 Vi ville gerne have opfyldt alle vore målsætninger 
i 2006, men fordi: 
- al arbejde har været og skal være baseret på frivil-
lig arbejdskraft i vor fritid, 
- visse forhandlinger gik i vasken, 
- aktiviteter koster penge, som vi ikke har, 
ja, så har vi udskudt en del planer.. 
     
    Vi ville gerne have bragt flere satellitfotos fra 
egnen, men kvaliteten er ikke god nok. Den gode 
kvalitet kan købes for penge, bl.a. via det holland-
ske satellitfoto-firma COWI, der har fået delvis 
adgang til NATOs satellitovervågning. I tv-serien 
Ørnen kan du hyppigt se COWI´s billeder, der både 
er utroligt skarpe og kan gå så tæt på, at vi kan se, 
hvem der drikker kaffe med hvem i haverne i Lum-
by. Redaktionens idé er kun at vise, gamle gårde, 
der forsvandt, nye huse og hele bydele, der dukker 
op. Nye veje, måske nye minkfarme og gamle 
grusgrave, der er omdannet til naturskønne områ-
der.      
    Det var også planen, at vi i sommeren 2006 selv 
ville fotografere de fleste boliger fra luften og gøre 
det for 100 kr. pr. farvefoto i størrelsen 20 x 30 cm 
som en medlemsservice. Vi kan leje helikoptere i 
Bogense, men de koster 2.500 kr. i timen, og derfor 
må vi forinden kende interessen i medlemskredsen.              
    På vor generalforsamlingen i marts gav de frem-
mødte medlemmer bestyrelsen mandat til at under-
søge mulighederne for at få indrettet et foreningslo-
kale, som vi kunne bruge til møder, foredrag eller 
bare gemytligt samvær, bl.a. fordi fælleden ikke 
just egner sig i vinterhalvåret. Vi har og får ikke 
penge i vor landsbyforening til at købe et egnet hus, 
og derfor ville vi leje et passende stort lokale i 
lighed med fælledpladsen, som vi også har lejet. 
Første sted er en tom ladebygning i fælled-gården 
hos Finn og Lulu Ekelund på Freltoftevej 43.   
    I bestyrelsen aftalte vi, at formanden skulle gå i 
realitetsforhandlinger med Lulu og Finn. Forinden 
havde formanden havde forinden undersøgt mulig-
heden for at få offentlig støtte – bare 200.000 kr., 
fordi Regeringen har afsat 240 mio. kr. i 2006 for at 
styrke udviklingen og fremme livskvaliteten for de 
800.000 danskere, der i dag bor i landsbyer. Besty-
relsen var interesseret i en lejeaftale på mindst 10 
eller 15 år. Det var for lang en binding for Finn og 
Lulu, der allerede om fem år ønskede at stå frit. 
Uden sure miner blev foreningslokalet på Freltofte-
vej 43 blev opgivet. Vor høstfest i Nyboes Sel-

skabslokaler var en stor succes, og næppe den bed-
ste forretning, som restauratør Ellekjær har oplevet. 
Vi håber dog på at kunne holde vor generalforsam-
ling og andre arrangementer i det gamle forsam-
lingshus i Freltofte. 
    Vi havde lovet at udgive fem numre af Fælled 
Bladet i 2006 – tre numre på 16 sider og to på 32 
sider, men det blev til et nummer på 16 sider og fire 
numre på 32 sider. Produktionsprisen er dermed 
blevet fordoblet, men vi har i 2006 fået både flere 
medlemmer og flere annoncører, så kasserer Claus 
Arentoft regner med, at vi kan betale enhver sit. I 
tilgift fik alle medlemmer det store jubilæumsskrift 
i anledning af 50-året for Carl Nielsens Barndoms-
hjem i juni. Formanden for Freltofte Fælled skrev 
hovedartiklen om spillemanden Blinde Anders fra 
Freltofte Mose, og fælledbladets redaktør påtog sig 
ansvaret for redigering og layout.   
    Hvis du ikke fik jubilæumsskriftet, så kontakt 
Fælled Bladets redaktion, der ligger inde med et 
lille restlager. 
    Redaktionen ønsker alle en god jul. Vi kan næp-
pe – og vil helst ikke - styre begivenhederne i Frel-
tofte, Søsted og Lumby i 2007, men vi lover at 
holde jer orienteret. 
                                                                     -hardt 
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 DET NÅEDE VI IKKE I 2006 



 

SIKKEN HØSTFEST! 
Efter mange års fravær kom høstfesten tilbage til det 
gamle forsamlingshus i Freltofte 30. september.  
    Værten i Nyboes Selskabslokaler, Niels Peter El-
lekjær, åbnede dørene med et kanontilbud. Og hvilken 
en succes og sikken en herlig aftenfest! Knap 60 delta-
gere drak og åd af de gode råvarer fra buffeten. Nævnt 
i flæng og ikke alt, så fik vi fiskefade, baconsvøbt 
mørbrad, timianstegt okseculotte, sommerens salater, 
hjemmebagt brød, kaffe eller te og en lille, lækker 
lagkage til hver – ikke just slankende – med årstidens 
frugter til dessert. Det hele til en kuvertpris på kun 150 
kr.  
    Vi spillede amerikansk lotteri og dansede den halve 
nat til ”Aages All Stars”, nemlig Aage ”Mekaniker” 
Spejlborg Hansen, Freltoftevej 45, og hans udvalgte 
fynske musikere, der kunne sjæle os igennem de gam-
le slagere og peppe os op med nyere rocktoner.  
                                                                              -hardt 
 

Se flere fotos fra høstfesten på www.freltofte.info 
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INDBRUDSTYVE PÅ 
FRELTOFTEVEJ 
Indbrudstyve og tyvebander hærger Midtfyn, i 
særlig grad områderne omkring Ringe og Bro-
by. Men Freltoftevej – på strækningen fra Frel-
tofte mod Gestelev – er desværre blevet en yn-
det strækning for ubudne gæster. Smedemester 
Niels Erik Andersen har to gange oplevet ind-
brud. Udbyttet var sparsomt, og selv om sme-
den gennem livet har stået mål til lidt af hvert, 
så er det forståeligt, at han i en alder af 83 år 
bliver utryg ved de gentagne indbrud. Tidligere 
i år har tre husstande på Kirstinebjergvej været 
udsat for indbrud. 
    I oktober brød tyve ind til i villaen hos Ann 
Skov og Morten Rasmussen på hjørnet af Frel-
toftevej og Grønmosevej. Politiet ved, at ind-
bruddet er sket mellem kl. 07.30-14.30, fordi 
Ann og Morten var på arbejde og børnene i 
skole. Tyvene brød en havedør op bag huset. I 
græsset ved siden af deres grund har politiet 
fundet hjulspor. Der er stjålet smykker, et nyt 
LCD-fjernsyn, PC´ere med printere – også bø-
renes computere. 
    Landbetjent Lennart Mogensen siger til Fæl-

led Bladet, at ni ud af ti indbrud sker ved højlys 
dag, når beboerne enten er på indkøb eller på 
arbejde. Netop fordi nye tv-apparater og com-
puterudstyr nemt kan afsættes til hælerne, be-
nytter tyvene ofte en varebil eller en personbil 
med fem døre til at transportere tyvegodset væk 
i landdistrikterne. 
    De ubudne ringer ofte først med en mobilte-
lefon i nærheden af det udvalgte offers hjem, og 
før de med deres tankegang oplever frit lejde, 
ringer de også på døren. En stor hund hjælper 
dog meget til at holde dem ude. 
    Vi kan hjælpe hinanden og politiet med at 
opklare tyverierne. Vi bør alle holde øje med 
parkerede biler, som vi ikke kender. Skriv bil-
nummeret, evt. bilmærket, modellen og farven 
ned. Hellere fem gange for meget end én gang 
for lidt. Undgå at pågribe tyvene, hvis du over-
rasker dem. Nogle af dem viger ikke tilbage for 
grov vold, hvis de dermed kan slippe væk. 
Husk, at mange af dem i forvejen har en stribe 
uopklarede indbrud på samvittigheden. Læg i 
stedet mærke til deres højde, hårfarve, særlige 
kendetegn og påklædning. Fortæl naboerne, at 
du holder øje med deres huse, og de vil sikkert 
også gerne holde øje med dit. 
                                                             -hardt 

 
 

NU FÅR VI BUMPENE 
Miljø- og teknikudvalget i Årslev Kommune med formanden Egon Schlosser i spidsen har efter 
flere måneders betænkningstid og udsættelser endelig besluttet, at der skal bygges bump på Frel-
toftevej. Mange i Freltofte vil mene, at betænkningstiden har varet i 30 år. Vi får et bump ved by-
zonetavlerne og et 3. bump ved Nyboes Selskabslokaler. 
    På Dømmestrupvej i Nr. Lyndelse får de et bump ved Bregnevej og en kantbane fra Albanivej 
til Bregnevej. 
    I Dømmestrup – på Dømmestrupvej – kommer bilisterne til at se og mærke hævede flader ved 
Søgårdsvej og Stenløsegyden plus to hævede flader ved byzoneskiltene. 
Hvis der er penge til overs, så bliver der også etablereret hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Langagergyden. 
                                                                                                                                    -hardt 
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Nygaard er i dag godt gemt bag nyplantet skovbevoksning, der både skal afskærme mod syn og 
støj fra den nyanlagte landevej mellem Årslev og Lumby. Under vejomlægningen måtte det smuk-
ke og gamle kastanjetræ, der markerede begyndelsen af den lange grusvej til gården og de bag-
vedliggende huse, lade livet. 

Murermester Mikael Rasmussen er en af de fire 
brødre, der driver entreprenørfirmaet Egelund. 
Han har solgt sin halvdel af gården i Freltofte 
og købt Nygaard i Lumby. ”Jeg skal ikke være 
landmand. Jeg skal bare passe mit arbejde på 
kontoret,” siger han med et skævt smil. 

Den gamle gård på Lumby mark skifter ejer: 

NYGAARD TILBAGE TIL MODERGÅRDEN 

Blandt egnens ældre kaldes den gamle Ny-
gaard, Lumbyvej 50 på Lumby Mark, stadig for 
Laurits Hansens Sted efter en tidligere ejer. 
Laurits´ enke Mette Hansen fylder 91 år og bor 
i egen bolig i Nr. Lyndelse. Gårdejerparrets 
barnebarn Dorthe har i en årrække drevet og 
boet på gården sammen med gemalen Bo An-
dersen og deres fire børn. 
    Trods slægtsbåndet til stedet har familien 
valgt at bryde op. Landbrugsejendommen på 
18,5 hektar blev udbudt til salg med landbofor-

eningen Agrogårdens hjælp, og højstbydende 
var murermester Mikael Rasmussen fra nabo-
gården Lundgaard alias Egelund på Lumbyvej 
56. 1. november overtog Mikael den kønne 
Nygård. 
    Sammen med lillebroderen, entreprenør 
Morten Rasmussen, købte Mikael for to år si-
den afdøde Hans Madsens bindingsværksgård 
på Freltoftevej 30 i Freltofte. Fordi Mikael ikke 
er landbrugsuddannet og har erhvervet det 
grønne bevis, må han ikke eje mere end 30 
hektar foruden fødegården på Lumbyvej 56. 
Den grænse overskred han med købet af Ny-
gaard, og derfor overtager bror Morten nu helt 
gården i Freltofte. Morten selv går allerede nu 
med kreative ideer i hovedet om, hvordan han 
og Ann Skov Rasmussen – de bor i dag i villa-
en på Grønmosevej 2 i Freltofte – skal bygge et 
nyt, smukt stuehus med flot udsigt mod vest 
som erstatning af det gamle forfaldne stuehus i 
bindingsværk. 
    Man kan sige, at Nygaard nu vender tilbage 
til modergården Lundgaard, hvorfra den blev 
udstykket omkring 1830. Lundgård har matri-
kel nr. 6a og den udstykkede Nygaard matr. 6b. 
Lundgaard var i tidligere tider nærmest sam-
menbygget med nabogården Elmegaard på 
Lumbyvej 60, og de blev førhen betegnet som 
tvillingegårde. De gamle stuehuse på Elme-



gaard, Lundegaard og Nygaard var komplet ens 
i udseende. Elmegaard blev bygget om i årene 
1914-15 og fik nyt solidt stuehus i røde mur-
sten. Det gamle stuehus i bindingsværk blev 
brugt som en del af længerne og blev bl.a. brugt 
til større fester. Lundgaard fik også nyt stuehus 
i røde mursten i 1930, mens Nygaard stadig har 
det gamle - men dog ombyggede - stuehus i 
behold. 
    De tre gårde er sandsynligvis resterne af den 
gamle middelalderlige landsbyhovedgård 
”Lundbygaard” – der var kendt som adelslæg-
tens Friis´sædegård fra 1390-1511. Højadels-
lægten Friis´ - med de sorte egern i våbenskjol-
det - meste kendte profil er kansler Johan Friis, 
der var Danmarks meget magtfulde mand i 
midten af 1500-tallet. Han lod ombygge Hesse-
lagergaard nordøst for Svendborg til det mægti-
ge renæssanceslot, der uændret kan beskues i 
dag. Tænk bare, hvis kansleren i stedet havde 
opgraderet sin slægts sandsynlige arnested 

Lundbygaard til et slot med voldgrave. Men 
Lundbygaard fik lov til at syne hen og blev 
sammen med det meste af Lumby og Freltofte 
overtaget af Søbysøgård, der tog bønderne i 
fæste i 1512. Herefter fungerede Lundbygaard 
som en slags fogedgård, først for Søbysøgaard, 
senere i 1600-tallet for Ellen Marsvins Vejle-
gaard. 
    Før 1850 havde Lumby navnet Lundby, der 
betyder landsbyen i eller ved en lille skov. Må-
ske skiftede landsbyen navn, fordi Lundby på 
syngende midtfynsk fonetisk udtales som Lum-
by. 
    Den nuværende proprietærgård Lumbygård 
på Langagergyden 34 regnes ikke for at være 
den gamle hovedgård. På udskiftningskortet fra 
1796 ses der spor efter voldgrave ved Lund-
gaard. I dag ses kun resterne, nemlig et lille 
vandhul og skræntkantet jord i haven. 
                                                              -josp 
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1915. Lundgaard, der i dag er hovedsæde for entreprenør-firmaet Egelund. Stuehusene på Lund-
gaard, Nygaard og Elmegård i Lumby blev bygget i 1830 og var identiske i størrelse, udformning, 
indretning og udseende. Kun Nygaards gamle stuehus er i dag bevaret - dog i ombygget form. 
Måske blev Nygaard i den forbindelse er udstykket fra Lundgaard. På kort fra begyndelsen af 
1800-tallet ses et skovområde nordøst for Lundgaard. Overleveringer fortæller, at der var tale 
om en egeskov. Måske blev træerne slagtet samtidigt med Nygaards udstykning og de fælles ny-
byggerier, og sandsynligvis er egetræet er brugt hertil. Ved Lundgaard står stadig nogle store 
gamle egetræer som resterne fra den gamle skov. Derfor kaldes Lundgaard nu for Egelund, og 
entreprenørfirmaet har også valgt et stort egetræ som logo. Manden i haven med hunden hedder 
Rasmus. Han overtog en gård i Volderslev og er oldefar til bonden i Nr. Lyndelse, der i dag vil 
bygge den store minkfarm tæt på Egelund. Læs om Mink-sagen i dette nummer af Fælled Bladet. 
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Cirka 900 medlemmer og 52 æbler – eller var 
det nu omvendt? – mødte op i spande og højt 
humør. Æblemostdagen i oktober er blevet et 
af de kærkomne, faste fælled-arrangementer i 
laden på Freltoftevej 8 hos familien bager. 
Uden for bliver æblerne vasket i store zinkbal-
jer, og mens Jens Krogsgard, læreren med det 
store, grå julemandskæg og den skrattende 
latter, kværner æblerne i små stykker, presser 
Kurt Bager, handyman´en med godt bid i pi-
ben, æblerne til velsmagende og livgivende 
saft. Børnene elsker at se på. Ingen har travlt. 
Alle kan vente, fordi 
stemningen er god, 
og snakken går godt. 
Nina Bager, der ikke 
er bager og uanfægtet 
bager godt brød og 
dejlige kager, løber til 
og fra. Æbledagen er  
den omvendte verden 
- vi kommer med 
tomme flasker og går 
hjem med fyldte.                                                       
                        -hardt 
 
 

GO´E KAGER, SUND SAFT 

Se flere fotos fra Æbledagen på www.freltofte.info 
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SMÆDEBREV   I 
FRELTOFTE 

16 husstande på Freltoftevej har modtaget en 
anonym smædeskrivelse. Med maskintyper er den 
underskrevet Beboerne i Dømmestrup. Men bort-
set fra brevskriveren, der selv skriver i jeg-form, 
så kender ingen i Dømmestrup til dette brev. 
    To gårdejere, Lars Hansen, Søgårdsvej 16 i 
Dømmestrup, og Henning Jensen, Kærsmindevej 
2 i Freltofte, anklages for at luske 500.000 liter 
svinegylle ind i en tom gyllebeholder i Freltofte. 
”Med gyllen følger som bekendt lugt, fluer, øget 
trafik fra beskidte gyllevogne og endelig en forrin-
gelse af din ejendom,” skriver den anonyme til de 
16 navngivne personer på Freltoftevej nr. 6-14 og 
11-39. Lars Hansen bliver beskyldt for ikke have 
orienteret sine naboer om en ansøgning til Fyns 
Amt vedr. en udvidelse af svinebestanden på går-
den i Dømmestrup og for at have skjult oplysnin-
gen om, at en del af gyllen skal køres til Henning 
Jensen gylletank i Freltofte. Brevskriveren opgiver 
forkerte e-mail adresser til Fyns Amt og bruger 
Naturklagenævnets e-mail adresse i håb om, at de 
16 freltoftere vil klage i stedet for ham selv. 
Men fakta er, at brevskriveren bevidst vildleder. 
Han – det er nemlig en mandsperson - omgår også 
sandheden letsindigt. Hans reelle motiv er kun at 
chikanere gårdejerne Lars Hansen og Henning 
Jensen. 
    ”Det er og skal heller ikke være nogen hemme-
lighed i Dømmestrup, at jeg ønsker at få udvidet 
min svinebestand. Enhver kan læse om projektet 

på min hjemmeside www. holmelundfyn.dk. Jeg 
er meget opmærksom på de lugtgener, som gylle 
kan give, og derfor har jeg sikret mig på alle muli-
ge måder,” siger Lars Hansen, der har købt gården 
på Kærsmindevej 8 i Freltofte. ”Også her går mi-
ne svin i staldene, og det er bl.a. gyllen herfra, der 
skal hældes i Henning Jensens tank mod beta-
ling.” 
    Henning Jensens moderne gylletank har ikke 
stået tom på noget tidspunkt. Han har selv brugt 
den, gårdejer Jon Jensen på Mosevej 6 har brugt 
den, og gårdejer Niels Iversen på Langagergyden 
24 i Lumby har brugt den: ”Lars Hansen og jeg 
har indgået en tidsbestemt aftale. Min gylletank er 
lovlig. Den blev godkendt i år 2000 af myndighe-
derne, og den skal efter reglerne godkendes igen i 
år 2010. Landmænd, der ønsker at leje plads i min 
gyllebeholder, der har en ganske almindelig stør-
relse, skal efter reglerne give besked til de rette 
myndigheder. Og det har de alle gjort.” 
    Fælled Bladets redaktion har forsket i sagen og 
fundet frem til anonyme brevskriver, der bor tæt 
ved Lars Hansens gård. Vi har lovet at ophæve 
hans anonymitet, hvis han ikke inden trykningen 
af næste nummer af Fælled Bladet beklager smæ-
deskrivelsen og giver både Lars Hansen og Hen-
ning Jensen en skriftlig undskyldning. 
    Naturklagenævnet oplyser til Fælled Bladet, at 
nævnet ikke har modtaget klager over Lars Han-
sens svinefarm og Hennings gyllebeholder. Hver-
ken fra de 16 freltoftere, der opfordres til at klage, 
eller fra brevskriveren. Det er positivt, men ikke 
nyt i Freltofte, hvor vi både kan tænke selv og lug-
te en limpind. 
                                                                     -hardt 



 

VIPI Foto, 2006 

Freltofte-smedens saga 1923-2006, 1. del: 

MINE FORÆLDRE  
FORSVANDT  
MED ET PENNESTRØG 



Niels Erik gav først lyd fra sig, da han fik et klask 
i numsen af jordemoderen på Rigshospitalets fø-
destue. Det var optakten til en god sangstemme og 
et godt snakketøj. 
    Han blev født 15. marts 1923. ”Det er nogle år 
siden, men jeg lever da endnu, ” siger den selvbe-
vidste smed på Freltoftevej 53. Danmarks Meteo-
rologiske Institut oplyser, at København den nat 
kun fik lidt regn, svag vind og fire graders varme. 
Et velskabt barn; dog lidt lille af størrelse. 39 cm 
lang og 2850 gram. Fødselsjournalen, der i dag 
ligger hengemt i en depotkælder under Rigshospi-
talet, fortæller, at moderen græd påfaldende me-
get. Pinligt nok var 25-årige Thora Laurentsia Au-
gusta fra landsbyen Skæve i Nordjylland ugift. 
Men hun havde dog opgivet barnefaderens navn, 
Niels Thorvald Andersen, og han besøgte hende 
dagen efter på fødeafdelingen. Journalen antyder, 
at frøken Andersen led af en fødselspsykose. ”Hun 
forekommer ængstelig og kan næppe tage vare 
om barnet alene,” skriver lægen. 
    Drengebarnet vokser og bliver grovsmed i Frel-
tofte. Under værnepligtsessionen bliver han målt 
nøgen til 169 cm i højden. Han får en forunderlig 
skæbne, og tre gange har myndighederne officielt 
ikke ville kendes ved ham. Han har dog fået et 
personnummer og har fået lov til at betale skat af 
sine indtægter. 
Foruden sine biologiske forældre får tre personer 
afgørende indflydelse på hele hans liv: 
Hans ”plejefar” Carl Hansen, der er født i 1882 i 
hjørnehuset Hovedvejen 48 ved Jyllandsgyden. 
    Hans ”plejemor” Barbara Jørgensen, der er 
født i 1885 i Koldby på Samsø. 
Hans kone Else Storm Pedersen, der er født i 
1929 på Højgaard – i dag glarmesterfamilien 
Degns bolig på Freltoftevej 40. 
    Selv om myndighederne har taget både fortiden 
og forfædrene fra Niels Erik Andersen, så er han i 
dag stamfader til to børn og tre børnebørn og to 
stedbørnebørn. ”Myndighederne har jo med et 
pennestrøg fjernet mine rigtige forældre. Men mi-
ne børn, svigerbørn og børnebørn har Folkeregi-
streret ladet mig beholde,” siger han tørt. 
    For få år siden begyndte han for alvor at lede 
efter sine rødder, hans biologiske slægt. Han skrev 
til tv-studieværten Line Baun Danielsen for at høre 
om redaktionen bag tv-programmet SPORLØS 
kunne hjælpe ham med oplysninger om forældre-
ne Thora og Niels Thorvald Andersen. Baun Da-
nielsen svarede ham aldrig. Sognepræst Torkild 
Thanning i Nr. Lyndelse var mere hjælpsom. Via 
kirkebøger og breve til diverse folkeregistre fik 

Thaning forældrenes personnumre og nogle få, 
vigtige persondata. 
    Niels Thorvald var født i Ebeltoft 18. maj 1899 
og døde 11. marts 1977, 78 år gammel. 
Skifteretten skriver i april 1977, at en læge og en 
dommer har umyndiggjort den efterlevende enke, 
Thora. Derfor bliver Niels Thorvalds lejlighed 
tømt på Ballumsvej 6, 4. sal til venstre i den mør-
keste bydel på Vesterbro. Skifteretten tillader, at 
hele indboet bliver solgt som dødsbo til en mar-
skandiser på Vesterbro for 25 kr., som staten ind-
kasserer. Som enebarn og eneste livsarving har 
Niels Erik Andersen ret til at arve alt, men groft i 
strid med sandheden noterer skifteretsdommeren, 
at afdøde ikke har arvinger. Skifteretten leder ikke 
efter sønnen, og han bliver heller ikke efterlyst i 
Statstidende, som loven kræver. Personlige papi-
rer, breve og fotografier, der kunne fortælle arvin-
gen i Freltofte om slægtens historie, bliver kørt ud 
på lossepladsen ved Avedøre og brændt. 
    Niels Erik ved kun, at farforældrene begge var 
bosat og døde i Æbletoft. Farfaderen var Anders 
Martinus Andersen, født i 1848 og død i 1930. 
Farmoderen var døbt Maria Kirstine Jørgensen, 
født i 1863 og død i 1940. Hvad de levede af og 
hvor mange børn, de fik, har Folkeregistret i Ebel-
toft ingen oplysninger om. Mols-slægten regnes 
for at være uddød. ”Men jeg lever da endnu, ” be-
mærker Niels Erik Andersen med et skævt smil. 
    Efter fem dage på Rigshospitalets fødeafdeling 
går Thora hjem med den spæde dreng i armene til 
et lille lejet værelse i det indre København. Adres-
sen kendes ikke i dag, men det har sandsynligvis 
været latinerkvarteret, der ligger for vest domkir-
ken, Vor Frue Kirke. Gamle, forfaldne huse, alle 
med lokum i gården og kendt som rent slum og 

Niels Eriks biologiske forældre boede i et af 
Vesterbros mørkeste slumkvarterer, Ballumsga-
de 4. I dag er det et fashionabelt kvarter for 
velhavende kunstnere. 
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for øgenavnet Pisserenden med mange værtshuse, 
prostituerede og småkriminelle. Barnefaderens 
adresse er heller ikke kendt. Niels Erik ved kun, at 
Thora med de fornemme mellemnavne Laurentsia 
og Augusta er født i Skæve Sogn ved Sæby 9. sep-
tember 1897. Han kender ikke Thoras og Niels 
Thorvald erhverv. 
    Niels Erik fik faderens fornavn og efternavn. På 
dåbsattesten står skrevet, at han er hjemmedøbt 8. 
april 1923 - allerede 15 dage efter fødslen. Det ty-
der på, at spædbarnet er blevet alvorligt syg. Hans 
bekymrede mor har nok tilkaldt en læge, der må-
ske skønnede, at drengen ikke ville overleve og 
derfor anbefalet forældrene, at de hurtigt fik fat i 
en præst, der kunne give Guds velsignelse og den 
lille, spæde dreng et døbenavn, før han døde. 
Hjemmedåb var ikke ualmindeligt i København, 
hvor børnedødeligheden i 1923 var 20 gange stør-
re end i 2006. Den svagelige søn fik det bedre, og i 
maj måned overværede både mor og barn i dom-
kirken, at dåben blev bekræftet under en oplæs-
ning. 
    Thora blev indlagt første gang med angstneuro-
ser på Sct. Hans, da han var to år. Faderen kunne 
ikke klare at passe ham alene og har nok oplevet 
det som et livsvarigt nederlag, at han måtte afgive 
sin søn til Snekkersten Børnehjem. Da sønnen 
fyldte 5 år, fik Thora det bedre og blev udskrevet. 
Forældrene giftede sig 17. juni 1927 og flyttede 
ind i lejligheden i Ballumsgade nr. 6. 

    Thora døde på sindssygehospitalet Sankt Hans i 
Roskilde 5.april 1991, 93 år gammel. Foruden 
præsten deltog to medarbejdere fra det psykiatri-
ske hospital i begravelsen. Liget blev brændt og 
urnen nedsænket på de ukendtes gravplads på kir-
kegården ved Sct. Jørgens Kirke. For anden gang 
glemte politiet, præsten og skifteretten at underret-
te sønnen Niels Erik. I Thoras sygejournal står der, 
at hun led af svære depressioner og undertiden 
stærke angstanfald. Hun gennemgik mange for-
mer for behandling og blev konstant medicineret. 
    Spekulanter udnyttede den hastigt voksende ar-
bejderklasse og byggede lejekaserner på Vester-
bro, som fra starten var ren slum. Forfatteren Tove 
Ditlevsen, født i 1917, voksede op i Hedebygade, 
en sidegade til Ballumsgade. Hun boede i en bag-
gårdslejlighed, der lå et stenkast fra Thora og Niels 
Thorvalds lejlighed, der dog havde udsigt til ga-
den. Og om den barske opvækst i kvarteret skrev 
hun de berømte barndomsromaner, Man Gjorde 
Et Barn Fortræd og Barndommens Gade. Tove 
Ditlevsen har uden tvivl mødt Niels Thorvald i 
kvarterets butikker. I 1967-68 led hun af dybe de-
pressioner og efter et nervesammenbrud blev hun 
akut indlagt på Sct. Hans psykiatriske hospital. 
Her har hun uden tvivl mødt Thora Andersen. De 
to kvinder lå på samme afdeling. Tove Ditlevsen 
begik selvmord i 1976. 
    I dag bor den internationale filmmand Martin 
Brandt i Thoras og Niels Thorvalds lejlighed. De 
mange, dystre baggårdshuse er revet ned, og Bal-
lumsgades rand-etageejendomme er blevet byfor-
nyet for 90 mio. skattekroner i 1997 med grønne 
gårdmiljøer, altaner og penthouse-lejligheder i tag-
etagerne. Det nye byøkologiske kvarter er blevet et 
fashionabelt bosted for velhavende kunstnere. Her 
kommer komponisten og multimillionæren Bent 
Fabricius-Bjerre hyppigt, og tæt på bor arkitekten 
Uffe Black Nielsen, der er vokset op hos gård-
mandsforældrene Edith og Ove Nielsen på Frel-
toftevej 8. Ægteparret Andersen fra Jylland ople-
vede i 1927 kun en stolt arbejderklasse, der levede 
i yderste armod med lokum og vand i gården i bo-
liger, der var dokumenteret usunde for mennesker. 
Niels Erik har ingen billeder af sine forældre i sin 
erindring. ”Hvordan så de ud, hvordan var de og 
hvad lavede de mon?” Spørgsmålene uden svar 
har optaget ham meget i de seneste 45 leveår. Han 
har kun kunnet fremkalde små erindringsglimt fra 
4-5 års alderen: ”Jeg husker noget fra lejligheden, 
hvor man fra hoveddøren gik ind i køkkenet. Jeg 
husker en varm sommerdag, hvor mine forældre lå 
på sengen i soveværelset næsten uden tøj på. Jeg 
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Petrine Hansen solgte købmandsforretningen 
på Jyllandsgyden i Freltofte i 1882 og flyttede 
sammen med sin mand Rasmus og sønnerne 
Peter på to år og nyfødte Carl ind til en lejlig-
hed i Odense. Hun elskede sin kurvestol og 
slæbte den med rundt – inde og ude. 

Stilfærdige Carl blev konfirmeret i 1898. 
Dagen efter kom han ud og tjene. 

Rasmus Hansen 
solgte billetter 
til fattige emi-
granter, der 
blev sejlet til 
Amerika, og han 
tjente også en 
pæn, da han 
overtalte egne 
og Petrines seks 
børn til at forla-
de Danmark. 

Rasmus brugte 
et fint lakstem-
pel med mes-
singhoved og 
mahogni-skaft 
til at stemple 
billetterne til 
Amerika-båden. 

Petrines købmandsforretning lå på hjørnet af 
Jyllandsgyden og landevejen. Adressen er 
hovedvejen 48. Huset er det samme, men 
butikslokalet er nedlagt. 



legede med en pige i gården, der var belagt med 
beton. Hun kørte på rulleskøjter. Sammen med 
min far har jeg været i Københavns Zoologiske 
Have, og sammen har vi set en mand, der blev 
skudt ud af en kanon. Jeg kan også huske, at jeg 
havde min egen sølvske med mit navn på og både 
en fodbold og nogle tinsoldater som legetøj.” 
    Thora og Niels Thorvald håbede, at de kunne få 
sønnen Niels Erik hjem fra børnehjemmet til Ve-
sterbro-lejligheden, før han skulle gå i skole. Men 
Thora blev syg igen og var resten af livet indlagt 
på Sct. Hans Hospital. En læge, der husker hende 
svagt, fortæller, at hun havde et foto af sin mand 
og af sin 7-årige søn stående på afdelingsstuen. 
Fotografierne forsvandt dagen efter Thoras død, 
da stuen blev gjort i stand til en ny patient. Niels 
Erik Andersen ejer en kopi af fotografiet, fordi det 
også blev sendt til smedekonen i Freltofte i 1930, 
da Barbara indgik en ublu forretningsaftale med 
Niels Thorvald Andersen. 
 
DEN STILFÆRDIGE SMED 
 
Karl Hansen, der ændrede sit fornavn til Carl, da 
han var i USA, var mor Petrines stilfærdige, for-
nuftige, fredselskende og arbejdsomme søn. Han 
var genert og smilede ikke meget. Han var lige 
blevet født i 1882 som barn nr. 2, da Petrine Han-
sen solgte den lille købmandsforretning på hjørnet 
af hovedvejen mellem Odense og Svendborg og 
Jyllandsgyden. Huset på Hovedvejen nr. 48 ligger 
der endnu. I 1800-tallet lå der mange, små køb-
mandsforretninger langs de fynske hovedveje. De 
betjente også tørstende sjæle i baglokalet, selv om 
det ikke var lovligt. Før Petrine åbnede den lille 
forretning husede bygningen en smedje, der logisk 
nok var kendt som Hjørnesmeden. 
    Petrine flyttede sammen med sin mand Rasmus 
Hansen ind i lejlighed i Krudthusgade 7 i Odense. 
    Rasmus havde en net forretning som rejsearran-
gør. Han solgte drømme til de fattige. Om store 
eventyr i det forjættede land Amerika på den an-
den side af Atlanterhavet. Konkret solgte han en-
keltbilletter til Amerika-båden, der afgik jævnligt 
fra molen på Langelinie i København til New 
York. Han pralede selv af, at han alene fra Nr. 
Lyndelse og Nr. Søby sogne havde solgt mere end 
200 billetter til gode fok, der ville emigrere til 
USA. Enkeltbilletten kostede mere end de fleste 
familiers årlige husstandsindkomst og de kom-
mende emigranter måtte både spare op og sælge 
alt, hvad de ejede og havde for at få råd til bådtu-
ren. Det var også Rasmus Hansen, der solgte bil-

letter til komponisten Carl Nielsens fem søskende, 
der alle klarede sig rimeligt i USA. I 1891 solgte 
Carl Nielsens forældre, Maren Kirstine og Niels 
”Maler” Jørgensen, barndomshjemmet – i dag 
museum – og alt indbo og købte to enkeltbilletter 
hos Rasmus Hansen for at slutte sig til børnene i 
Amerika. De kom dog tilbage og døde i Danmark. 
    Petrine og Rasmus fik seks børn, Peter, Carl, 
Andreas, Johannes, Anna og Kristine. Deres far 
tjente en god skilling ved at sælge Amerika-
billetter til dem alle seks. Petrine strittede lidt 
imod, men hun kunne ikke dæmme op for deres 
drøm om et nyt og spændende liv i landet, hvor 
”alt var muligt, og alle fik en chance”. Det gjorde 
hende mest trist, at hun mistede Carl i 1904. 
    Carl kom i Stenløse Skole i 1889 og efter syv år, 
hvor det boglige stof ikke havde hans største inte-
resse, blev han konfirmeret. I 1896 kom han ”ud 
og tjene”. Det var nu mest dårligt lønnet daglejer-
arbejde. Han ville være smed, men der var ingen 
ledige lærepladser i Odense og omegn i 1898. Pe-
trine så en annonce, hvor smeden i den lille lands-
by Koldby på sydvestsiden af Samsø søgte en lær-
ling. Det nærliggende færgeleje Koldby Kaas lig-
ger et godt stenkast fra landsbyen. Carl flyttede ind 
hos smedefamlien, mens han lærte faget i godt fire 
år. 
 
DEN GRISKE MØLLERDATTER 
 
I 1902 danser han med møllerens datter, Barbara 
Jørgensen, under et lørdagsbal på Koldby Kro. 
Hun kommer fra en stor søskendeflok, og det er et 
problem, fordi hendes far, møller Jørgensen er 
ramt af strenge tider. Han byggede møllen i år 
1900 på en bakketop, og den er dag indrettet som 
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Peter Hansen købte et halvt bjerg i Nevada øde 
ørken. Uden at miste håbet gravede han hver 
dag i 55 år efter guld. Han fandt en smule, men 
aldrig den store guldåre, der skulle gøre ham 
rig. 

Hver anden dag 
hentede Carl 
Hansen rent vand 
i floden og bar det 
tilbage til bjælke-
hytten på bjerget. 
16 km frem og 
tilbage i det bar-
ske klima. 

De to brødre Peter og Carl, begge født i Frel-
tofte, boede alene i en primitiv bjælkehytte nær 
bjergtoppen. Købmanden kom med proviant 
hver 14. dag i en lastbil med træhjul. 

Den lokale me-
dicinmand fra 
den lokale indi-
a n e r s t a m m e 
viste Peter, 
hvordan han 
skulle finde 
guldet. Indiane-
ren brugte også 
urter og afsvær-
gelser, når de to 
danskere blev 
syge. 

Efter 19 års forgæves graven efter guld, opgav 
Carl håbet i Nevada. Han ville hjem til Fyn. 
Men først måtte han tjene til rejsen til New 
York og herfra bådrejsen til København ved at 
arbejde 12 timer om dagen på en kobbermine i 
McGillis. Året efter kom han – træt og psykisk 
nedslidt – hjem til mor Petrine i Odense i 1924. 



museum. I modsætning til den store mølle i Frel-
tofte, der i de år oplevede sin storhedstid, var der 
for mange møller i de små landsbyer på Samsø. 
Bønderne var begyndt at dyrke roer, kartofler og 
anlægge frugtplantager i stedet for korndyrkning. 
Den velstående møller-familie var blevet fattig, og 
der var ikke råd til noget unødvendigt. Barbara 
huskede familiens nød på Samsø, oplevede det 
som en fornedrelse og glemte det aldrig. Gamle 
freltoftere husker hende som grisk. 
    Carl forelskede sig i Barbara, og de blev kære-
ster. Hun var ikke særlig køn, men hun havde et 
sødt smil, en rap replik og kunne – hvis det stak 
hende – være både sød og indsmigrende. De blev 
trolovet i julen i 1903. Nok var Carl udlært smed, 
men han havde ingen midler. Fattig var Barbara jo 
også. De måtte hver især tjene penge, før de kunne 
gifte sig og stifte bo. Hun ville rejse til Nordsjæl-
land og tjene de rige og betydningsfulde. Han ville 
følge efter sin ældste bror Peter, der var rejst til 
staten Nevada for at grave efter guld. 
    Carl og Barbara havde sandsynligvis tænkt på 
en adskillelse i 2-3 år. 
    20 år hengik, før de så hinanden igen. 
    De var trofaste hver især, men skrev ikke hyp-
pigt til hinanden. Ofte lagde de fotos i brevene. 
    Carls bror Peter havde gå-på-lyst. Han ankom i 
1902 til Nevada nær byen Ely og tog straks fat. 
Han forhørte sig om guldgraveriet. Han lyttede 
meget til de lokale indianere, der værdsatte ham, 
fordi han var befriet for de fleste amerikanernes 
fordomme over for de vilde rødhuder. De lærte 
ham at grave i de rigtige klipper og vaske de rigti-
ge små guldklumper ud med en hånd-si i flod-
vand. Lillebror Carl ankom i forsommeren 1904, 
og han blev overasket over det barske klima og det 
hårde arbejdsliv. Sollyset i Nevadas bjergørken er 
så skarpt, at det smerter i øjnene. Dagtemperaturen 
sniger sig ofte over 45 varmegrader – i skyggen. 
Og konstant skulle han holde skarpt øje med gifti-
ge slanger og skorpioner. Peter havde købt en klip-
pegrund, bygget en bjælkehytte i rigtig westernstil 
og var derefter ejer af en guldmine. 
    Men brødrene fandt aldrig den store guldåre, der 
kunne gøre dem stenrige og dermed opfylde den 
amerikanske drøm om, at den, der kan og vil, også 
bliver rig. De fandt guld nok til at klare de daglige 
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Foto side 17 
Petrine Hansen nød at få sin 44-årige søn 
Carl hjem. Ofte sagde hun, at han var den 
dejligste af hendes seks børn. Venlig, rar 
og pålidelig, tilføjede hun. 

Carls trolovede, frøken Barbara Jørgensen 
Samsø, havde været stuepige hos en præst og 
rige folk i Nordsjælland. Hendes karriere slut-
tede som en myndig stationsforstander i bade-
byen Saunte nær Hornbæk. Hun var 39 år i 
1924 og havde trofast ventet på Carl i 20 år. 
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fornødenheder. De fik småklumperne vejet i den 
lokale bank og vekslet dem til kontanter, Og de 
fortalte ingen, når de havde fundet lidt guld. Sme-
den i Freltofte, Niels Erik Andersen, har arvet et 
massivt guldur fra Nevada med indlagte guld-
klumper, som Carl Hansen har gravet ud fra de 
nøgne klipper. Uret er i dag lagt i en bankboks, 
fordi Niels Erik Andersen i 2006 har været plaget 
af indbrud i villaen på Freltoftevej 53. 
    Hvorfor Carl Hansen lod Barbara vente i 20 år 
og ikke kom tidligere tilbage til Danmark, har han 
ikke givet en forklaring på. Og hvorfor Barbara, 
der fra sit 18.år og hele sin ungdom og mere til 
ventede på Carl, der tilsyneladende ikke kom tilba-
ge, har hun heller ikke snakket om. Sandsynligvis 
ville hun undgå at blive gift med en fattig mand. 
Niels Erik ved, at Carl ønskede at rejse hjem på et 

tidligere tidspunkt. Men hvis han kom hjem tom-
hændet, så var han jo en fiasko. I alt for mange år 
har han troet på Peter, der optimistisk aften efter 
aften sagde: ”I morgen finder vi guldet, Carl!” Ef-
ter 7300 morgener havde Carl endelig mistet tro-
en. Han tog fast arbejde på en kobberminefabrik, 
Smelter McCill, bygget af en skotsk emigrant i 
1906 og kun 20 miles fra byen Kimberly i Neva-
da. Med penge til skibet hjem og lidt penge i lom-
men, rejste han hjem i 1924 til mor Petrine i Oden-
se. Han var ikke sikker på, at Barbara stadig var 
den rigtige kone for ham, og han sikrede sig derfor 
et visum, der kunne give ham rejsen tilbage til 
USA. 
    Men Barbara var sikker. Hun ville ikke være 
pebermø resten af sit liv. Og nok var Carl psykisk 
udslidt og synligt fysisk svækket af de barske år i 
det trøstesløse klima i Nevada, men han var stadig 
en stor og stærk mand på 42 år, og hun skulle nok 
forstå at holde ham i gang. Selv havde hun arbej-
det som tjenestepige for en præst og andre både 
fine og rige folk, der ophøjede hende til stuepige. 
Nordkysten fra Snekkersten til Dronning Mølle 
var i hendes øjne de rigtige steder. 
    I 1922 blev hun stationsforstander i Saunte, der 
lå på den private togbanes linje fra Helsingør over 
Hornbæk til Gilleleje. At kalde Saunte for en stati-
onsby var en klar overdrivelse. I 1800-tallet var 
den en fattig landsby. I 1900-tallet blev byen om-
dannet til en badeby for de ustyrligt rige køben-

18 

Barbara og Carl blev gift i 1925. De flyttede 
sammen, da han købte og overtog den gamle 
smedje på Freltoftevej 53. Barbara var altid 
fint klædt på, når hun skulle fotograferes. Carl 
befandt sig bedst i smede-klunset med det store 
læderforklæde. Billedet taget på en lun som-
meraften i Freltofte Mose. 

Carl var temmelig usikker på, om Barbara 
stadig var den rette kone for ham, og i Køben-
havn fik han forlænget sit visum til USA – bare 
for en sikkerheds skyld. Men Barbara tog be-
slutningen og bestilte tid hos præsten, der skul-
le vie dem. 



havnere, der byggede store sommerhuse i flere 
etager med mindre huse til både portner og gart-
ner. Sommerhusejerne kørte ikke med skinnebus-
sen; de lod sig fragte i den rette bilmodel med 
egen privatchauffør. Men Barbara mødte deres 
børn og tjenestefolk på den lille station. Og både 
den fine uniform og afgangsfløjten gav hende en 
betydelig pondus og en ikke ufortjent myndighed. 
    Barbara og Carl blev enige om at stå ved ægte-
skabsløftet. Carl ville gerne genoptage smedefa-
get, men de vidste ikke, hvor og hvordan de skulle 
komme i gang. Mor Petrine fandt løsningen. Fra 
gamle venner i Freltofte havde hun hørt, at smed-
jen uden for Freltofte på vejen til Gestelev var bil-
ligt til salg. Den havde i 1925 ikke ry for godt 
håndværk, men det kunne Barbara og Carl lave 
om på. 
    Det var et langt, stråtækt hus med smedeværk-
sted til højre og små stuer og et køkken til venstre. 
Langhuset var bygget i slutningen af 1700-tallet, 
angiveligt af godssmeden fra herregården Helle-
rup, der ligger 17 km øst for Freltofte. Efter 
Stavnsbåndets ophævelse i 1788 ville godssmeden 
væk fra herremanden. På resterne af den gamle 
smedje i Hellerup bor og arbejder smed Jens Ger-

ken, født og opvokset i Freltofte. Blandt de tidlige-
re kendte smede på Freltoftevej 53 er Peter Smed 
fra Lumby og smed Krohn, der opfandt den genia-
le, dobbelte radrenser. 
    Barbara blev viet til Carl 28.juli 1925. Kort efter 
købte Carl smedjen med boligen for 4.500 kr. Han 
var godt tilfreds og ønskede sig et stilfærdigt liv 
med solidt håndværk til gode kunder. Men Barba-
ra havde flere og andre planer. 
                                                                           - hardt 
 
 
 
Læs i næste nummer om Barbaras ønske 
om at få den største og flotteste villa på 
Freltoftevej. Om hendes plan med at brød-
føde en børnehjemsdreng, hvis hun blev 
betalt godt for det, og drengen skulle sene-
re kynisk udnyttes til at højne hendes be-
hov for velstand. Læs om grovsmed Niels 
Erik Andersens ungdomsliv i 1940´erne. 
Han var – sandsynligvis på grund af Bar-
bara – bange for kvinder og turde først 
binde sig, da han var 40 år. 
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Smedeparret Carl og Barbara Hansen foran den gamle smedje i Freltofte i 1929. Det var et 
langhus med tre små stuer og et køkken til højre og indgang til smedeværkstedet til venstre. 
Smedeværkstedet er fuldt intakt i dag, men beboelsesafdelingen blev revet ned i 1930, fordi 
Barbara ønskede at bo i den største og fineste murstensvilla på Freltoftevej. 
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KOMMENTAGE. Et lille pel-
set dyr har bragt sindene i kog. 
Nemlig minken, rovdyret med 
de kønne øjne, korte ben og 
svømmehud mellem tæerne. 
Uden at måle halen med er den 
godt 30 cm lang og vejer et ki-
lo. Tæverne er drægtige i cirka 
to måneder og føder som regel 

et kuld på 4-6 unger. Skindet kaldes nertz, og 
pelsen er uovertruffen fin, blød, silkeagtig og 
holdbar. 
    Når mink parrer sig i flok, bliver de mange 
nok. En 28-årig landmand i Nr. Lyndelse – han 
hedder bare bonden i det efterfølgende - har en 
plan: 2.700 tæver skal føde 18.000 mink om 
året. Bonden snakker ikke om små dyr med 
bløde pelse. Han taler kun om produktion. Og 
meget tyder på, det er en god idé, fordi priserne 
på minkpelse er for opadgående. 
    Han er så optaget af sin plan, at han glemmer 
at tænke på sine naboer, og de er mange. Næ-
sten alle i Lumby og de fleste i Nr. Lyndelse. 
Han ved åbenbart ikke, at minkfarme i Dan-
mark er højst upopulære, ja, næsten værre end 
den nu truede dyreart, burhønsene. At han tilli-
ge vil lægge minkfarmen tæt op ad det offentli-
ge vandværk og få hundrede meter fra boligbe-

byggelse, opfattes som utilladeligt ubetænk-
somt. 
    Bonden har store marker øst for Nr. Lyndel-
se, der engang var en lille landsby med kirke, 
kro, mejeri, flittige håndværkere og driftige 
landmænd. Kun 12 km syd for den fynske ho-
vedstad er landsbyen i dag reelt blevet en satel-
litforstad til Odense med 1800 indbyggere i ny-
byggede parcelhuse, der har bredt sig gennem 
de seneste 40 år.  
    Normalt har en minkfarm-produktion i Dan-
mark højst været oppe på 5.000 mink, og alene 
derfor er det stærkt provokerende, at bonden 
planlægger at bygge to store fabrikshaller - til 
18.000 mink, altså fire gange den normale stør-
relse. Og ikke nok med det – på egnen opfattes 
det næsten som helligbrøde, at de ”skyhøje” 
fabrikshaller skal lægges i et af de smukkeste 
landskaber, hvor komponisten Carl Nielsen 
som dreng gik og passede får. En kæmpe-
minkfarm kommer aldrig til at harmonerer med 
idyllen i ”Min fynske Barndom”. 
    Bonden har kræfterne til at gå i gang. At ud-
tænke ideen uden at tænke på omgivelserne var 
nemt nok, men nu skal han søge om tilladelse 
til højre og venstre, både i kommune og amt. 
Han får hjælp af sin landbrugsorganisation i 
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Af Karsten 
Lindhardt 

Den planlagte mink ses i lyserødt, der normalt er en optimistisk farve. Den er stor og fylder godt i det 
kønne landskab, og der er kun nogle få hundrede meter til naboer, skole, sportsplads og vandværk. 

fortsættes næste side 

DEN  POLITISKE                MINK 



Ringe. 
    Det betyder ikke så meget for ham, hvor far-
men skal ligge på hans marker – bare han får 
køreadgang til Skovrevlgyden, der fører til ho-
vedvejen mellem Odense og Faaborg. Han pla-
cerer den først langt fra bebyggelse tæt ved 
Sortelung, men miljømyndighederne siger nej, 
fordi farmen ligger for tæt på mosejord. Deref-
ter finder han en ny placering tæt ved Lumby-
vej og nogle hundrede meter fra en klynge med 
nye parcelhuse, den kommunale skole og vand-
værket. 
    Og det går ikke stille af. 
    Teknik- og Miljøudvalget i Årslev ser på teg-
ningerne og behandler ansøgningen. Medlem-
merne ved ikke en disse om minkproduktion, 
og de besøger derfor en lille minkfarm i Rolf-
sted. Formanden er virksomhedskonsulent. Ud-
valgets fire andre medlemmer er tagdækker, 
civilingeniør, entreprenør og merkonom. De 
snuser sig lidt frem og stiller åbne spørgsmål 
om aflivning, rengøring og udluftning. Derefter 
tager de hjem og godkender ansøgningen fra 
bonden i Nr. Lyndelse med det forbehold, at 
amtets miljøteknikere også siger god for mink-
farmen. Naturligvis er der en vis høringstid, 
men udvalget glemmer, at de selv kunne ind-
kalde borgerne i Lumby og den østlige del af 
Nr. Lyndelse til et orienteringsmøde. Minkfar-
men er lovlig, mener de fem politikere og van-

skelige spørgsmål om miljø, må amtet tage sig 
af. 
    Men de tager alvorligt fejl. 
    Nyheden om den gigantstore minkfarm med 
18.000 mink i to store fabrikshaller, der hver 
for sig er større end den lokale sportshal, breder 
sig som en steppebrand. En gruppe borgere 
med lyse hoveder fra Lumby og Nr. Lyndelse 
stifter straks ”Minkfarm – nej tak gruppen”. 
    En stærk græsrodsbevægelse bliver skabt på 
få timer. 
    Nærmeste nabo til minkfarmen er fire knald-
hårde brødre fra entreprenør-dynastiet Egelund, 
og de er straks med i modstanden – forståeligt 
nok, fordi de vil blive nærmeste nabo til mink-
fabrikken godt 200 meter fra deres hovedsæde. 
For første gang i egnens historie står de gamle 
og store bondeklaner i Lumby skulder mod 
skulder sammen med tilflytterne i Nr. Lyndelse.     
I hele Nr. Lyndelse Sogn skriver flere hundrede 
borgere sig på en underskriftsindsamling. Og 
der bliver indkaldt til et borgermøde i den store 
aula på skolen på en tirsdag aften i september, 
hvor der både er Hvad er det værd?, Kontant 
og en god krimi i fjernsynet. 
    Under parolen Kom og støt op om vores fæl-
les miljø møder 230 kampklare beboere op, og 
mange må nøjes med at stå og høre på i gange-
ne og på trapperne. Bonden står mellem tilsku-
erne, men vil ikke sige noget og overlader til en 
landbrugskonsulent at svare som medpart i sa-
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230 kampklare tilhørere i den store aula på Carl Nielsen Skolen lod en spørgestorm hagle 
ned over politikerne i panelet. 



gen. Tre medlemmer fra kommunens teknik- 
og miljøudvalg møder op i et panel. 
    For sent opdager de, at de er trådt ind i lø-
vens hule. 
    Entreprenøren fra teknik- og miljøudvalget 
forvandler sig til et saltstøtte og siger ikke en 
lyd. Kun virksomhedskonsulenten og civilinge-
niøren ønsker at forklare sig. De siger, de har 
fulgt loven og henviser til amtets miljøteknike-
re. Men det formilder ikke tilhørerne. Spørgs-
målene hagler ned over panelet. ”Har I overho-
vedet tænkt jer om? Hvordan harmonerer jeres 
pæne snak om en attraktiv bosætningskommu-
ne med en ilde stinkende minkfarm tæt på be-
boelse, vandværk, fodboldbane og skolegård? I 
taler kun om loven – hva´ med fornuften og 
moralen i denne sag?” 
    Bestyrelsesformanden for vandværket fortæl-
ler, at han har skriftligt har protesteret mod 
minkfarmens beliggenhed. 
    Spørgestormen fortsætter: ”Hvad med flue-
plagen? Hvad med ammoniakudledningen, der 
løber direkte ned i vandboringen? Hva´ med de 
faldende huspriser og de mange, der nu ikke vil 
flytte til Nr. Lyndelse og bygge nyt? Hvad med 
de mange kørsler gennem byen med minkfoder, 
minkgylle og døde mink? Hvad hvis minkerne 
slipper ud og dræber både vildt og fjerkræ i om-
rådet? 
    Civilingeniøren bliver buhet ud, da han sva-
rer, at et flertal i befolkningen ikke nødvendig-
vis har ret. Og tilhørerne jubler, da virksom-
hedskonsulenten hårdt presset fortaler sig og 
siger, at denne sag har lært ham at tænke sig 
om. 
    Borgmesteren i Årslev, der er virksomheds-
konsulentens partikammerat, vil ikke sidde 
sammen med de andre i panelet. Han lodder 
stemningen. Han siger intet i de første 90 mi-
nutter. Han ved, at han er valgt ind som næst-
formand i det nye storkommunale byråd i Fa-
borg-Midtfyn Kommune i modsætning til sine 
politiske kolleger i panelet, der alle tre er færdi-
ge i lokalpolitik, når året rinder ud. Da han en-
delig tager ordet, scorer han point hos tilhørerne 
og undsiger for første gang partikammeraten 
ved at tale om, at ”hvis minkfarmen ikke ligger 
hensigtsmæssigt, så skal den flyttes. Og hvis 
den er for stor og ikke overholder alle miljø-
krav, bl.a. til støj og støv, så skal den slet ikke 
bygges.” Han ved godt, at de fynske medier 
dækker sagen, og at Fyens Stiftstidende dagligt 
skriver om massive protester. 

    Den sande politiker har talt. 
    Bonden går hjem til familien og udtaler sene-
re, at han er dybt rystet: ”Jeg foreløbig brugt 
75.000 kr. på konsulenter og skal hele tiden gø-
re op med mig selv om, det er værd at kæmpe 
videre”.  
    Borgmesteren undsiger for anden gang sin 
partikammerat og udvalgsformand for teknik- 
og udvalget, da han med et flertal i økonomiud-
valget får standset minkfarmplanen i Nr. Lyn-
delse af hensyn til miljøet. Reelt optræder han 
som den politiske mink, der tryner alle fem 
mænd i underudvalget. De 20 tilhørere fra 
græsrodsbevægelsen jubler i mødesalen på råd-
huset. Virksomhedskonsulenten bøjer bakken 
og siger ikke noget, men civilingeniøren er høj-
lydt utilfreds. ”Det er direkte populistisk,” siger 
han. 
    Mærkværdigt nok ønsker amtspolitikerne, 
hvoraf de fleste til nytår også skal vinke farvel 
til deres politiske karriere, at genoptage sagen. 
De mener ikke, at Årslev Kommune sådan 
uden videre kan trække tilladelsen tilbage. Men 
en måned senere stadfæster amtspolitikerne 
kommunens afgørelse og henviser bonden til – 
om muligt – at klage til Naturklagenævnet, og 
det har han gjort. Den stærke landbrugsorgani-
sation, der støtter sit medlem og også modtager 
en pæn betaling for at hjælpe ham, truer i avi-
serne med at stævne på både politikere i Årslev 
Kommune og i amtet, hvis Naturklagenævnet 
slutter op om de politiske afgørelser. Og det gør 
nævnet jo nok. En minkfabrik med den usæd-
vanlige størrelse, midt i et smukt, åbent land-
skab, kan næppe blive blåstemplet af nævnet. 
Hvis bonden har kræfter i behold og penge nok, 
så har han kun ombudsmanden og den europæi-
ske menneskeretskommission som sidste appel-
mulighed. 
    Erfaringen viser, at det er nemt at få mink til 
at lave flere mink. Det er også nemt at aflive 
dem kun for pelsens skyld. Men selv for en 
stærk landbrugsorganisation kan det være svært 
at få domstolene til at dømme politiske mink, 
hvis de kun har drevet politik og ikke taget af 
kassen som i Farum. 
    Den eneste vinder er de mange græsrødder, 
der blev til en magtfuld bevægelse i Lumby og 
Nr. Lyndelse og nok vil dø hen igen, når de 
små pelsede dyr uigenkaldeligt er ude af både 
øje og sind. Og bonden med ideen om løbende 
masseaflivninger i store fabrikshaller, ja, han 
må sande, at planen var skidt. 
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Den gode nyhed for dem, der ønsker at sælge 
deres ejendomme, er, at priserne er steget pænt. 
Den dårlige nyhed for alle os, der bestemt øn-
sker at blive i Søsted, Lumby og Freltofte, er, at 
vi skal frygte de kommende ejendomsvurderin-
ger i foråret 2007. Skattefar vil have mere. 
    Grethe ”Gadekær” Larsen har solgt huset 
på Freltoftevej 24. Foreløbig ved hun kun, at 
køberen er en far, der har børn i Freltofte. Hun 
forlangte at få 1,050 mio. kr. og fik en ren milli-
on. Der er kun toilet og badeværelse i kælderen, 
men udsigten til gadekæret var en herligheds-
værdi, der løftede prisen og medførte et hurtigt 
salg. Grethe arbejder i hjemmehjælpen i Oden-
se og har i mange år været semi-professionel 
kræmmer på de store markeder. ”Men det er 
slut nu. Efter to temmelig håbløse ægteskaber 

har jeg fundet den rigtige mand. Vi har købt 
hus sammen i Gl. Bred, og jeg har igen fået ud-
sigt til et gadekær. Til sommer har vi planlagt at 
trille rundt i Danmark og hygge os i en cam-
pingvogn. Jeg oplever i øjeblikket en stor livs-
stilsændring,” fortæller hun, der gerne fortsat 
vil være medlem af Freltofte Fælled: ”Jeg har 
jo venner og bekendte i Freltofte og vil gerne 
følge med.” 
    Heidi og Michael Hansen har solgt Freltof-
tevej 31, blandt gamle freltoftere kendt som 
Sandbergs gård, De forlangte 1,475 mio. kr. og 
det fik de af en murersvend og hans familie, der 
flytter til Freltofte fra en lejet lejlighed i Oden-
se. ”Vi har købt en grund på det nye udstyk-
ningsområde ved Kirkeløkken i Nr. Søby, og 
snart går vi i gang med at bygge vort drømme-
hus,” siger Michael. Under byggeriet vil parret 
bo i campingvogn på en campingplads. De øn-
sker fortsat at være medlemmer af Freltofte 
Fælled. 
    Tina og Bjarke Binau har solgt villaen 
Freltoftevej 15. Købsprisen er ikke offentlig-
gjort. Læs om de nye beboere i dette nummer. 
”Tina vil gerne bor tættere på sin familie i Søn-
dersø. Derfor har vi købt en byggegrund og 
glæder os til at bestemme ruminddelingen,” 
fortæller Bjarke. Binau´erne ønsker fortsat at 
være medlem af Freltofte Fælled. 
    Anne Bodil Larsen og Svend Johnsen har 
sat Mosevej 17 til salg som et attraktivt liebha-
verkøb. Salgsprisen er 3,1 mio. kr. ”Anne flyt-
tede 1. november til Birkelyvej 95 i Nr. Lyndel-
se, og jeg har endnu ikke nogen faste planer,” 
oplyser Svend, der var med til at stifte Freltofte 
Fælled i 2001 og var formand i 2005 til foråret 
2006. Både Svend og Anne ønsker at forblive 
medlemmer af Freltofte Fælled. 
                                                             -hardt 

Grethe Larsen forlader gadekæret i Freltofte og 
ser frem til en livsstilsændring med en ny mand. 

Både godt og dårligt nyt: 

HUSPRISEN STIGER 
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JAMEN, DET ER 

JO LILLE KAJ! 
Redaktionen har fået mange rigtige og forkerte 
svar på side 2-konkurrence i forrige nummer. 
Næsten halvdelen gættede på gårdejer Sigurd 
Hansen fra Søstedvej 2, og vi beklager på Si-
gurds vegne. Det rigtige svar er ”Lille Kaj” 
Hansen, der også boede på Søstedvej med sin 

kone og to døtre. Han var, hvad nordmændene 
vil sige – en lille sej gut. Lille af statur, men 
altid høj i hatten og munter, når han kom til 
gilde – mange af pølsegilderne på egnen og til 
høstfesterne i Freltofte. Han tjente som karl på 
gårdene og de sidste arbejdsår var han murer-
arbejdsmand hos murermester Celius Jensen i 
Freltofte. 
    Fælled Bladets redaktør har nøje overvåget 
af sin kone og to hankatte trukket lod blandt 
navnene med rigtige besvarelser. Else-Marie 
Albreckt, der er barnefødt på Hestehavegård, 
Søstedvej 19, vandt og har fået overrakt vin-
præmien. Hun svarede bare: ”Jamen, det er jo 
Lille Kaj!” 
    Hendes bedsteforældre, Jenny og Anders 
Rasmussen, købte gården i 1921. Men den fir-
længede gård har en lang historie, fordi den er 
udflyttet fra Freltofte i 
begyndelsen af 1800-
tallet. Den lagde også 
navn til vejen fra Freltof-
te til landevejen og Års-
lev, nemlig Hestehave-
vej, der blev omdømt til 
Birkebjergvej efter en 
kommunesammenlæg-
ning i 1970. Else-Maries 
forældre, Marie og Bør-
ge Rasmussen, arvede 
gården, og for 12 år si-
den flyttede 3. generation ind, nemlig Else-
Marie og hendes mand, lærer Peter Albreckt. 
De boede før i Nr. Søby,  hvor hun drev en sy-
stue. 
                                                          -hardt 

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 
EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717
Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007
Tagdækker Aksel Jensen, Grønmosevej 14, tlf. 6590 1885
Murermestre  Brdr. Knudsen, Stationsvej 169, Tlf. 6599 1122



Jyde fra København indsættes 
i Nr. Lyndelse Kirke: 

JEG VIL VÆRE 

EN GOD PRÆST 

OG  KIGGE  EFTER 

LOPPEFUND 
Kolding-drengen, der læste teologi på Århus 
Universitet, tog vikarjobs som kirketjener og 
præst i København, flytter i begyndelsen af de-
cember fra lejligheden på det mørke Vesterbro 
til præstegården med den store, lyse parkhave i 
Nr. Lyndelse. Men ham flytter hans unge hu-
stru Sara og deres lille datter Martha ind. 
    Thue Gøtterup Petersen indsættes officielt 1. 
Advent, søndag 3. december 2006, og holder 
derefter den første gudstjeneste for de mange 
sognebørn, der gerne vil høre og tage giraffen i 
øjesyn. Fælled Bladet har med vanlig uvenlig-
hed taget oplysninger på den nye sognepræst. 
Vi ved, at han er 34 år, matematisk student, har 
aftjent sin værnepligt i CF-korpset, elsker at se 
gode film og nyder at se udstillinger med ny 
kunst. Han vil gerne diskutere teologi, politik 
og dagens avis med hvem, der ellers har lyst. 
Han vil gerne opdage nye steder til fods eller på 
cykel. Og han har en alvorlig svaghed for mar-
skandisere (sådan hedder de på Vesterbro, på 
Midtfyn er de kræmmere) og for loppefund. 
Måske har vi fundet den rette arvtager for sog-
nepræst Claus Oldenborg i Nr. Søby, der hu-
skes som igangsætter for det store, årlige loppe-
marked på Nr. Søby Skole. Men Fælled Bladet 
vil gerne vide mere om pastor Petersen, og der-
for har vi spurgt ham: 
    Hvor er du vokset op og i hvilket miljø? 
    Jeg er født og opvokset i et parcelhuskvar-
ter i Kolding. Hér bor min forældre stadig. 
Min far er teknisk tegner og min mor kon-
toruddannet. Mit ophavsmiljø er vel middel-
klasse med en socialdemokratisk forankring. 
Begge min bedsteforældre var på hver sin 
måde engageret i bevægelsen. Mine farfo-
rældre i Kolding var, hvad man kunne kalde 
kirkelige socialdemokrater. Min farfar sad i 
menighedsrådet. Mine morforældre havde et 
langt mere kritisk forhold til kirken. Jeg 
tænker, at jeg har mange ting med hjemme-
fra, der ikke nødvendigvis er entydige, men 
hvem har egentlig det? Jeg gik f.eks. samti-
dig i den borgerlige privatskole i Kolding - 

med revsel, morgensang og fadervor. 
    Har du arbejdet med andet end dine teologi-
ske studier? 
    Ikke fuldtids, men jeg har haft studiejobs i 
form af studenterundervisning i filosofi og 
religionsfilosofi på fakultetet i Århus, har 
endvidere solgt busbilletter på Århus Rute-
bilstation, og da jeg kom til København væ-
ret kirketjener-vikar i et par af de køben-
havnske kirker. Efter jeg blev færdig på pa-
storalseminariet i København for godt et år 
siden, blev jeg ansat som konstitueret sogne-
præst ved Esajas kirken på Østerbro, hvor 
jeg i syv måneder havde en meget god start 
på præstegerningen. 
    Har du opslugende hobbies? Det kunne som 
din forgænger Torkild Thaning godt være mad, 
øl og vin, og det værdsættes af mange i sognet, 
men vi tænker på mere specifikke hobbies som 
f.,eks. frimærker, fugle, fjerbolde, falskmøntneri 
eller fanemarch. 
    Nej, det nærmeste jeg kommer en hobby 
er loppefund, men det synes jeg til gengæld 
er vældigt skægt – ikke mindst efter at det er 
blevet muligt at gå på auktion på Internettet. 
    Hvad vil du fortælle om din kone? 
    Hun hedder Sara Nørholm og er 32 år. 
Sara er i gang med sit speciale på dansk om 
digteren Klaus Høeck. Saras farfar, Erhard 
Jørgensen, var for resten præst i Sdr. Høj-
rup fra 1949 til 1953 og søgte faktisk den stil-
ling i Nørre Lyndelse, som Mailand fik. Me-
nighedsrådet i Nørre Lyndelse ville vist ger-
ne have mine kones farfar, men det ville de 
ikke i Højby, som man delte præst med den-
gang. 
    Skal dine børn gå i Nr. Lyndelse Friskole 
eller på den kommunale Carl Nielsen Skolen? 
    Vort foreløbige første barn er Martha på 
godt halvandet år. Vi har ikke talt om skole-
valg endnu, men der er jo god tid til at over-
veje det. 
    Hvis du kan puttes i en af kasserne med kir-
kelige retninger, f.eks. Tidehverv, Grundtvigia-
ner, Indre Mission, Kirkeligt Centrum m.fl. – 
hvad hedder så din kasse? 
    Jeg holder Dansk Kirketidende, har gået 
på Grundtvigs Højskole og skrev speciale 
om Grundtvig, så jeg er vel grundtvigianer. 
Når jeg siger vel, er det fordi det grundtvig-
ske både kan være så meget og egentlig også 
så lidt. De sidste hundred år er Grundtvig 
blevet brugt som udgangspunkt for så for-
skellige standpunkter, som kirkelig vækkel-
se, ”skolen for livet”, EF-modstand, sekula-
risering og national oprustning. Samtidig er 
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det grundtvigske ofte blot blevet opfattet 
som et udsagn om, at man i den ”klub” godt 
måtte spille kort, drikke øl og danse på bor-
dene. Jeg har selv fundet en vej i det grundt-
vigske gennem et højskoleophold, via Stu-
denterkredsen, der er den grundtvigske fore-
dragsforening på universitetet, og ved at be-
skæftige mig med Grundtvigs teologi – og 
jeg er ikke nået til vejs ende endnu. 
    Hvorfor søgte du lige netop Nr. Lyndelse? 
Eller søgte Nr. Lyndelse Sogns menighedsråd 
dig? 
    Nu siger man jo, at man bliver kaldet, 
men jeg søgte nu selv stillingen i Nørre Lyn-
delse, fordi sognets profil, og hvad jeg kendte 
til Torkild Thaning, tiltalte mig. Det virkede 
som et vældig fint sted. Og jeg er i ansættel-
sesforløbet kun yderligere blevet bekræftet i, 
at Nørre Lyndelse kan være et særdeles godt 
sted at virke som præst og et godt sted at le-
ve som familie. 
    Vil du reformere kirkebladet, gå hyppigt på 
husbesøg og har du planer om alt fra præstens 
loppemarked til præstens foredragsforening? 

    Det ville jo være fristende med præstens 
eget loppemarked, når jeg nu selv har hang 
til den slags – men det er nok ikke det første, 
jeg kaster mig ud i. Til gengæld vil jeg se 
frem til både husbesøg og foredrag; og hvad 
kirkebladet angår har jeg ikke set bladet, 
men hvis det trænger til fornyelse, tager jeg 
gerne imod gode og kreative forslag. 
    Hvor ligger dine faglige ambitioner? Vil du 
også være præst eller provst i Nr. Lyndelse om 
ti år? 
    Da jeg for et par måneder siden fik en 
rundvisning i kirken og så præstetavlen, be-
mærkede jeg, at flere af præsterne i embedet 
havde siddet i omkring 30 år. Hvis det vid-
ner om, at der er tradition for, at præst og 
menighed bliver glade for hinanden, håber 
jeg ikke, det er en tradition, der vil blive 
brudt i min tid. Umiddelbart har jeg ikke 
nogen administrative ambitioner. Lige nu er 
det udfordring nok at skulle til at lære at fø-
re kirkebogen, og i det hele taget blive sognet 
en god præst. 
                                                            -hardt 
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Dødsfald: 

AKSEL SAVSKÆRER 
BLEV 88 ÅR 

Aksel havde tændt for fjernsynet i lejligheden i 
Åstrup. Han havde hældt sin aftenøl op i et glas 
og lagt sine lange ben over kors med fødderne 
op på sofabordet. Han var klar til at se dagens 
bedste program – en herrehåndboldkamp i 
”Sportslørdag” 4. november 2006. Han sov stil-
le ind, sandsynligvis efter et hjertestop. En time 
senere fandt en hjemmehjælper ham død i den 
samme henslængte stilling, og hun bemærkede, 
at der stadig var øl i glasset. 
    Savværksejer og modstandsmand Aksel Kri-
stian Rasmussen, Freltofte, blev 88 år. Han var 
en stor mand, gardehøj og en markant skikkelse 
på Midt- og Sydfyn. Han var et blidt gemyt, 
kunne være larmende morsom, hjælpsom og 
socialt indstillet over for de syge og svage i 

Freltofte.  
    Hvis han mente, at det var nødvendigt at stå 
på sin ret, så var han ikke blot stædig – han var 
ubøjelig. Han var indstillet på at kæmpe for alt, 
hvad han havde kært, og dø om det så gjaldt. Og 
det var for Gud, konge, fædreland og familien. 
Han var sikker på, at Vorherre holdt øje med 
ham. 
    Han stod vagt for Kong Christian X på Ama-
lienborg under besættelsen. 
    Han sloges med den tyske besættelsesmagt 
og var en af de betydende modstandsmænd på 

Fyn. Han var med til at stifte Hjemmeværnet på 
Midtfyn efter krigen. 
    Han elskede sin kone Helene og deres børn, 
Lillian fra 1944, Ingrid fra 1947, Knud fra 1950 
og Margit fra 1953 uendeligt højt. 
    Aksels forældre var skovløber Viggo og Kir-
stine Rasmussen. Han blev født i 1918 i lands-
byen Snarup i Krarup Sogn. Han gik ikke i sko-
le hver dag, fordi han skulle sælge duer og alle-
rede som 8-årig var han en erfaren skovhugger 
ved Brahetrolleborg Slot, hvor hans farbror var 
skovfoged. Han blev høj, hårdfør og stærk. Alle 
kunne høre ham, fordi han talte klart og temme-
lig højt. 
    Efter konfirmationen kom han ud og tjene 
som landmand og var mest glad for tiden som 
karl på Bornholm. Han hjalp sin anden farbror, 
der var møllebygger. Han tog ophold på Ollerup 
Gymnastikhøjskole. Han og to af hans brødre lå 
langt over den nødvendige garderhøjde, og alle 
tre aftjente værnepligt i Den Kgl. Livgarde. Ef-
ter 24 måneder trådte Aksel Rasmussen af som 
korporal. 
    Under en orlov på Fyn overfaldt den tyske 
værnemagt Danmark 9. april 1940. Aksel Ras-
mussen tog straks sammen med en kammerat, 
udstyret med jagtrifler, til Middelfart for at 
standse tyskerne ved Lillebæltsbroen. Men de 
indså, at opgaven var håbløs, da de første tyske 
pansertropper kørte over til Fyn. Han kom hur-
tigt ind i modstandsbevægelsen og var i 1942 
med til at stifte Midtfynsgruppen med hoved-
base i Nr. Søby. Hans kammerater i frihedskam-
pen huskede den dag, hvor de rensede våben. 
Aksels pistol gik af ved en fejl, og kuglen gik 
gennem loftet. Det vakte en del postyr, men ty-
pisk for Aksel tog han det meget roligt. ”Det var 
bare en prøve,” sagde han tørt. 
   I 1943 ville han danse med mejeribestyrerens 
datter, Helene Langmose Jensen, til et bal i 
Åstrup, men hun sagde nej tak. Da han bød hen-
de op igen under et nyt bal, sagde hun ja. ”Og 
siden har hun aldrig sagt nej, ” sagde han med et 
skævt grin. De blev gift i januar 1944 og boede i 
en tjenestebolig ved Statsfængslet Søbysøgård. 
Han var som fængselsbetjent frygtindgydende 
høj, bomstærk og bramfri og havde derfor et 
godt tag på de unge indsatte. Han gik på pensi-
on efter lige knap 40 år, fordi han ikke ønskede 
at blive fejret som jubilar. 
    Aksel dyrkede meget sport. Gymnastik frem 
for alt, men også håndbold og i Faaborg han 
lærte også at blive en habil bokser i letsvær-
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1952. Helene Rasmussen med en synlig stolt 
Aksel med sønnen Knud, døtrene Ingrid, Lillian 
og med lillesøster Margit i maven. 



vægtsklassen i Faaborg. Han var primus motor i 
etableringen af den store sportsplads i Nr. Søby. 
Helene og Aksel havde overskud til at tage sig 
af underernærede feriebørn, bl.a. fra Frankrig og 
sørgede for, at de blev ”fedet op” i Nr. Søby. 
    I Freltofte var han bedst kendt som Aksel 
Savskærer, og det fornøjede ham, at nogle tilli-
ge kaldte ham for overretssavskæreren med 
hentydning til hans stædighed. I 1954 købte han 
savværket, der blev bygget i 1920´erne, og boli-
gen på Freltoftevej 20 og håbede, at han kunne 
gøre det til et fuldtidserhverv. Det blev kun et 
bierhverv, men Aksel blev kendt over hele Fyn 
som træmanden, der kunne løse alle opgaver. 
Han kunne ikke konkurrere med byggemarke-
dernes lavpriser på svingende kvalitet på meter-
varer, men han kunne levere alle skæve mål i 
prima kvalitet. 
    Det behagede ham at se sin søn og sit barne-
barn blive optaget i livgarden. Hans hustru He-
lene døde i 1995, og for seks år siden flyttede 
han ned til familiens sommerhus ved Nab 
Strand. Om vinteren boede han i en lejlighed i 
Åstrup, hvor hustruen er begravet. For nogle år 
siden overtalte lægen ham til at aflevere køre-
kortet og Volvo´en, og det medførte en mærk-
bar indskrænkning i hans frihed. Han kunne ik-
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3. 1945, maj – Aksel deltog som frihedskæmper 
i anholdelsen af landsforrædere. Pistolen fik 
han lov til at beholde hele livet.  
4. 1983 – Aksel saver brænde i det rette vinter-
outfit. 

4 2 3 1 

1. 1940 - Rekrut Aksel i udgangsuniform har 
lært den stramme garde-honnør.   
2. 1942 – Aksel blev genindkaldt til Livgarden 
som korporal.  

1940. Aksel står vagt for kongen i paradeuni-
form på Amalienborg Slotsplads 



ke mere selv bestemme, hvornår og hvor længe 
han ville besøge sine børn og gamle venner i 
Freltofte. 
    Aksel fortrød, at han havde solgt boligen og 
savværket i Freltofte. ”Alle årene i Freltofte var 
jo min bedste tid. Her var jeg på god fod med 
både folk op fæ. Jeg flyttede til Åstrup for at 
være nær Helene og hendes grav, men jeg faldt 
ikke til her, hvor jeg er noget ensom,” fortalte 

han i sommeren 2006. Sammen med lærer Jens 
Krogsgaard var han pioner i det omfattende 
vindmølleprojekt vest for Freltofte. Han var det 
første og eneste æresmedlem i Oldermandslau-
get i Freltofte til sin død. 
    Aksel Rasmussen blev bisat lørdag 11. no-
vember og er nu lagt side om side med sit livs 
kærlighed, Helene. 
                                                             - hardt 
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Helene & Aksel Rasmussen nåede i 1994 at få et festligt guldbryllup i Freltofte med børnene, 
svigerbørnene og børnebørnene. Helene døde året efter. 
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NYE MEDLEMMER 
Familien Baltersen med Laila, Ditte, Hjalte og 
Claus er flyttet ind i villaen på Freltoftevej 15. 
Mor Laila arbejder i SFO (Skolernes Fritids-
ordning) og følger for tiden et lederkursus. Far 
Claus er pædagog og arbejder med vanskelige 
unge i Vollsmose. Hjalte går i 9. klasse og so-
ver længe om lørdagen, fordi han arbejder fra 
tidlig nat til tidlig morgen hos en bagermester 
for at tjene ekstra lommepenge. Ditte går i 6. 
klasse. Familien er flyttet fra en lejet lejlighed i 
Kronprinsensgade i Odense. 

FORKERTE SVAR TIL 

TO KVIKKE DRENGE 

Redaktionen gemmer den gode flaske rød-
vin til en ny konkurrence, fordi vi fik ingen 
rigtige svar til konkurrencen, hvor vi bad 
læserne om at gætte de rigtige navne på et 
foto af ældre dato med to kvikke drenge fra 
Lumby. Dog kom der to forkerte svar. En 
læser mente, at det måtte være Aida og Bør-
ge Jespersens to sønner, Hardy og Andy. En 
anden skrev: Gøg og Gokke. Tæt på og helt 
forkert. 
    På billedet fra november 2006 ses det, at 
de to selv samme drenge siden er vokset 
temmelig meget i højde og drøjde. De udgør 
i dag 50 procent af brødreflokken i Entrepre-
nør-dynastiet Egelund. Laurits Egelund Ras-
mussen til venstre er ældste bror og hoved-
entreprenør. Benny Rasmussen til højre er 
boss for Nr. Lyndelse El A/S.              -hardt 

Murermestre  
Brdr. Knudsen 
Årslev ApS 
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HYGSOMME HUNDE 
Vivi Kidde Knudsen på Freltoftevej 71 skal alene have æren 
og takkes grundigt for en vellykket dag med glade hunde på 
Fælleden. Hun holdt rede på hundene og deres navne, havde 
skaffet alle præmierne og taget en medtaget en dommer.  
Mange hundeejere havde på forhånd meldt afbud, fordi de  
længe før havde sagt ja til charterrejser, indendørs badeferier i 
Danmark, hestekonkurrencer og familiebesøg. Redaktøren, 
der ikke er for klog, havde lagt Hundedagen, på den første 
søndag i efterårsferien. Men 24 af de gladeste, smukkeste, 
ældste og yngste hunde mødte op, og de opførte sig pænt. På 
to ben kom 52 deltagere, heraf mange børn, og de var mere 
løsslupne. Nok deltog de og deres hunde i konkurrencerne, 
men hvem, der vandt og tabte, gjorde ikke den store forskel. 
Det var hygsomt og netop så uformelt, som de fleste i Lumby, 
Søsted og Freltofte oplever det, når de mødes, drikker kaffe, 
spiser kager og snakker om deres hunde – om hvad de ikke 
kan, om hvad de ikke vil, og om hvad de godt må.                   
                                                                                         -hardt 

                                        Se flere fotos fra Hundedagen på  www.freltofte.info  


