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 HUSK LIGE! 

Landsbyforeningen for Freltofte, Lumby og Søsted, FÆLLEDEN holder generalforsamling i Ny-
boes Selskabslokaler 
Lørdag den 29. marts 2008 kl. 14.00. 
Biolog Anders Kjær, Freltoftevej 28,  indleder generalforsamlingen med sit dias-foredrag: "Blandt 
penishylstre (futteraler) og stenalderfolk i Rian Jaya, Ny Guinea". 

 SÅDAN UDKOMMER VI I  2008 
Efter planen udkommer det næste nummer af Fælled Bladet allerede i februar 2008. Nr. 1 i årgang 

2008 udkommer i marts, nr. 2 i april kvartal, nr. 3 i juli kvartal og nr. 4. oktober kvartal. 

Peder  
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Poul 
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Bjarne 
 Knudsen 

VI SIGER FARVEL       Læs nekrologerne i næste nummer. 

SÅDAN BETALER DU! 
Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, 
partitilhørsforhold 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. 
Fælled Bladet udkommer fire-fem gange om året med enten 16 eller 32 sider.  
    Årskontingentet for alle medlemmer er 100 kr.  i 2007.  Medlemmer, der får postsendt 
bladet, skal i 2007 betaler 35 kr. ekstra for porto. 
    Kontingentet kan betales på to måder: 
    1) Via netbank i SYDBANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg.nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 
    2) Kontant eller med check til bestyrelsen: 
        Formand Jens Ole Storm, Mosevej 4, tlf. 6590 1178     
        Inge Frandsen, Mosevej 10, tlf.  6590 1336 
        Else Marie Albrekt, Søstedvej 19, tlf. 6599 1559 
        Claus Arentoft, Freltoftevej 36, tlf.. 6590 1091 
        Karsten Lindhardt, Mosevej 1, tlf. 6590 1441        

        Freltofte Fælleds hjemmeside er www.freltofte.info 

mailto:vipi@vipi.dk
mailto:finn.ekelund@gmail.com
mailto:kent-frandsen@hotmail.com
http://www.freltofte.info/


 

HISTORISK VANDRING 
I SØSTED 
Formanden for FÆLLEDEN, Jens Ole Storm 
Pedersen, fortalte undervejs på en historisk van-
dring gennem Søsted om landsbyens oprindel-
se, om husenes og gårdenes historie og om de 
folk, der var engang og nu bor  i området. Cirka 

25 personer traskede opmærksomt efter ham, 
og som om det ikke var nok, sluttede rundturen 
med et hyggeligt traktement hos Else-Marie og 
Peter Albrekt på gården, Søstedvej 19. Sådan 
skal det være: God lokalhistorie, motion og kaf-
fe med hjemmebagt bag. (Foto: P. Albrekt) 
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NYT OM NAVNE 
Anne Thygesen, Jyllandsgyden 9, har haft et 
deltidsjob som gravermedhjælper ved Nr. Lyn-
delse Kirke. Sognets humørfyldte, omhyggeli-
ge og livskloge graver og kirketjener Tage 
Daugbjerg-Pedersen, Bøgevej 12, har i en 
alder af 63 år besluttet at gå på pension for at få 
fuld tid til de mange interesser, han ønsker at 
fordybe sig i. 
    Efterfølgende har Anne søgt og fået Daug-
bjergs faste stilling, og præsten og menigheds-
rådet søger nu efter en ny gravermedhjælper. 
    I Nr. Søby har stillingen som gravermed-
hjælper også været slået op. Claus Øster-
gaard, Søstedvej 4, søgte og fik stillingen. 
 
Familien Mette og Mikael Lilienthal Ubbe-
sen har sat ejendommen på Freltoftevej 38 til 
salg. Den offentlige ejendomsvurdering er i 
2008 1.150 mio. kr.  
    Heidi Clausen, barnefødt på Freltoftevej 14, 
solgte ejendommen til familien Ubbesen for to 
år siden for skønsmæssigt 1,5 mio. kr. – salgs-
prisen har aldrig været offentliggjort. Heidi 
flyttede med mand og børn til en villa i Sdr. 
Nærå. 
   Mette og Mikael Ubbesen har moderniseret 
det gamle smedehus på nr. 38, bl.a. er smede-
værkstedet bygget om til en lækker stue, og der 
er opbygget indhegninger til heste på den 
44.127 kvadratmeter store grund. Salgsprisen 
er i dag 4.6 mio. kr., og det er dermed den hid-
til højeste salgspris for en villa i Freltofte og 
omegn. Huset kan ses med mange fotos på 
ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoffs hjemme-
side.  
 
Kunderådgiver Lone Kjær Madsen har holdt 
skiftedag med Lisbeth Kej i Sydbanks Nr. Lyn-
delse-afdeling, Lisbeth søgte mod Odense, 

hvor hun bor, til ban-
kens afdeling i Dalum. 
Lone bor ved Svend-
borg og søgte sydpå fra 
bankens regionshoved-
kontor i Vestergade i 
Odense. Den lille bank-
afdeling i Nr. Lyndelse 
med fire kolleger og den 
tætte kontakt til lokalbe-
folkningen fristede efter 
tre års arbejde i Odense. 
Lone har just fejret de 
første 50 år og fortæller 

selv: 
    ”Jeg har tidligere været ansat i Sydbank i 

Svendborg i 23 år. Jeg er gift og vi har to søn-
ner på 21 år og 17 år. Det mest af min fritid 
bruger jeg på familien, huset, haven og hunden. 
Om sommeren dyrker vi sejlads i det sydfynske 
øhav.” 
 
Stort tillykke til Nina Bager, Freltoftevej 8, 
der er sygeplejerske og også en fortræffelig 
bager. Hun fejrede 50 år 20. januar. 
  
Ernst & Marianne Jessen, Freltoftevej 17, 
fejrer kobberbryllup. Ernst fylder 40 i år. 
Tømrer Knud Mikael Henriksen har købt og 
indrettet villaen på Freltoftevej 24 – ved gade-
kæret. Sælger var Grethe Larsen, der med 
egne ord har fundet ”ønskemanden” og bosat 
sig i Bred ved Vissenbjerg. Grethe forlangte at 

få en ren million kroner for huset i Freltofte – 
og det fik hun. Knud Henriksen er fraskilt og 
boede i lejlighed. Men hans søn og svigerdatter, 
Bjarne og Tina A. Henriksen, Freltoftevej 29, 
overtalte ham til at flytte til Freltofte – så både 
de og hans børnebørn i landsbyen kan nyde 
godt af hans selskab.  
 
Susanne Andersen, Freltoftevej 69, med en 
nybygget rundbuehal til hestestutteri, er blev 
ansat i landboforeningen, Agrogården, som 
rådgiver inden for svinesektoren. 
 
Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Lyndelse Sogn har 
udgivet Edel Holm Johnsens erindringer Frel-
tofte i et boghæfte fra årene 1935 -50. Edel 
voksede op på Grønmosevej og Mosevej, og 
Fælled Bladet vil i et kommende nummer snak-
ke med forfatteren og vise nogle fotos fra bo-
gen. 
 
Svend Johnsen, Mosevej 17, er netop kommet 



hjem med en uklædelig mørkebrun hudfarve 
efter fem ugers ophold ved Det Caribiske Hav. 
Han har rejst rundt på Cuba og besøgt sin sø-
ster i Venezuela, hvor hun driver en stort trans-
portfirma. 
 
Claus Østergaard, Søstedvej 4, er netop kom-
met hjem efter en længere flyrejse til den ame-
rikanske østkyst. ”Både dollarkursen og flypri-
serne er helt i bund, og derfor tog jeg chancen 
med en rejse til San Francisco, hvor min søn 
Adam bor. Herlig tur, og jeg nød det varme 
klima i Californien,”   fortæller Claus. 
Mathilde blev født 2. november og døbt søn-
dag 6. januar. Spædbarnet er en velskabt tøs 
med store, nysgerrige øjne, der kritisk bedøm-
mer, hvad hun ser. Hendes mor Maria Axel-
sen, der bor sammen med Mathildes far Jesper 
på Kærsmindevej 6 i Freltofte, valgte at gøre 
barselsorloven kort for at fortsætte sit lærervi-
kariat på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. 

Sideløbende gør 
Maria læreruddan-
nelsen færdig på 
seminariet i Oden-
se. Jesper er tøm-
rer med fint sven-
debrev. Sammen 
har forældrene 
også Mathildes 
storebror, nemlig 
lille, kvikke Fre-
derik på tre år. 
Mormor, bager-
mester Jutta 
Axelsen på sam-
me adresse taget 
billedet af Maria 
og Mathilde og 
venligt udlånt det til Fælled Bladet. 
 
Redaktionen vil gerne bringe de store familie-
begivenheder i Lumby, Søsted og Freltofte. 
Fødsler, barnedåb, konfirmation, bryllupper – 
kobber, sølv, guld og diamanter samt runde 
dage som 50, 75 og 100 år.    
                                                                     -hardt                                                              
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FOTOGRAFEN GÆTTEDE 6 RIGTIGE  

Da Carsten flyttede til Freltofte i 1973 var 
håret langt og kraftigt. I dag har han tabt 
temmelig meget af manken, men humøret er 
uændret højt. (Fotos: VIPI) 

Carsten & Charlotte er et af de kærestepar, 
hvor alle kan se, at de nyder hinandens sel-
skab. 

Lasse Rindvig-Reenberg 
er kvik til bilmekanik. 



BRUG LOKALE HÅNDVÆRKERE – 

SOLIDT ARBEJDE TIL FORNUFTIG PRIS

Glarmester Tim Degn, Freltoftevej 40, tlf. 2072 1399 

Malermester Ole Lundgren, Mosevej 18, tlf. 6590 1916

EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717

Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007

Tagtækker Aksel Jensen, Grønmosevej 14, tlf. 6590 1885

Murermestre  Brdr. Knudsen, Stationsvej 169, Tlf. 6599 1122

VVS-mester Ulrik Andersen, Frølichvej 31, 2022 7066 - 6594 0066



HUNDENE OG LOPPERNE 
GAV GENSIDIG POTE 
Aage Spejlborgs loppemarked var utilsigtet lagt på 
samme dag, samme tidspunkt og kun 100 meter fra 
efterårets store hundekonkurrence på fælledmarken. 
Aage har anlagt en ny vej og en ny gårdsplads ind til 
hans ejendom på Freltoftevej 45, og det store an-
lægsarbejde blev indviet med danske flag, små for-
friskninger sammen med Claus Arentoft, Claus 
Østergaard og Lene Iversen, der mødte op med 
krims og kram til egne boder. En del af loppemar-
kedsgæsterne handlede først og gik derefter op for 
at se på hundeshowet. Da den officielle del af hun-
dekonkurrencen var overstået, gik en del hundeejere 
ned for at ”snuse” til de udbudte lopper.      
                                                                         -hardt 
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MAND PÅ TILBUD 
Alle piger over 18 år kan byde på navnet til denne 
mand, der under en fest faldbød sig selv til  kvin-
der, der foretrækker selvglade og kropsbevidste 
mænd.. Præmien er en god flaske portvin. Redak-
tionen vil gerne hjælpe med en oplysning om, at 
han enten bor i Lumby, Søsted eller Freltofte. Be-
mærk lige hans ufatteligt sexede underbenklæder i 
usædvanlige spraglede farver. Mange af festens 
kvindelige deltagere fik åndenød.                
                                                                          -hardt                                                
                                                                         

ter i huset. Mine penge ligger godt i banken. 
Måske har de hørt om mit ur, som min plejefar 
tog med hjem fra Nevadas ørken i Amerika. 
Uret er lavet af massivt guld fra nogle af de få 
klumper, der kom med hjem til Freltofte. Men 
tyvene bliver skuffet, fordi uret har i mange år 
ligget i en bankboks.” 
    I 2007 blev Ann Skov Rasmussen og Morten 
Egelund Rasmussen udsat for et lignende groft 
indbrud i villaen på hjørnet af Freltoftevej og 
Grønmosevej. Nogle uger efter fangede politiet 
tyven, fordi han kørte med tyvegods i en stjålet 
bil. Tilsyneladende har han en forkærlighed for 
den sydlige del af Freltoftevej mod Nordskov. 
”Han er en af politiets gamle kendinge, og jeg 
mener, at han har afsonet sin straf. Når vi mø-
der ham igen, så vil vi da gerne snakke med 
ham, ” bemærker Lennart Mogensen. 
                                                            -hårdt  
                                                                                                                             

Lisbeth og Kenneth Seerup Jørgensen var ikke 
hjemme juleaften, mandag 24. december 2007, 
mellem klokken 17.15 og 23.40, og det var en 
tyv - eller måske flere tyve - opmærksomme på.  
    Tyven brød ind og stjal værdier for mere end 
100.000 kr.  Sandsynligvis er indbrudstyven 
ankommet i bil til adressen Freltoftevej 57. 
Stjålet er en bærbar computer, der rummede 
uerstattelige familiefotografier, og en taske med 
personlige papirer. Men tyven er primært gået 
efter dyre PH-lamper. Store eller antikke. ”Det 
kunne ligne et bestillingsarbejde fra en hæler, 
der har en kunde til PH-lamperne,” oplyser 
landbetjent Lennart Mogensen fra Nr. Lyndel-
se. 
    Smeden i Freltofte, Niels Erik Andersen har i 
december og januar oplevet mærkelige opring-
ninger og set en lusket person ved villaen på 
Freltoftevej 53. I årene 2006-2007 har han op-
levet to indbrud. ”Hvis de kommer igen, så får 
de en knytnæve lige i synet,” fortæller han og 
viser en knyttet smedenæve frem. Han fylder 
85 år til marts. ”Jeg har næsten ingen kontan-

Murermestre  
Brdr. Knudsen 
Årslev ApS 

Stationsvej 169 
5792 Årslev 
Tlf. 6599 1122 

GROFT TYVERI JULEAFTEN 





LIFLIG SAFT FRA 
PRÆSTEHAVEN 
Nr. Lyndelse Kirkes sognepræst Thue Peter-
sen deltog i Æbledagen hos Nina og Kurt 
Bager, Freltoftevej 8. Han ankom med man-
ge fine æbler fra Præstehaven, nød selskabet, 
spiste en kage, drak en kop kaffe og kvalte 
en håndbajer. Da han i en zinkbalje havde 
vasket æblerne rene, så var hans rene T-shirt 
godt snavset. 
     Æbledagen var godt besøgt med 45 delta-
gere. Mange kom med æbler i trillebøre, kas-
ser og spande. Tidligere år har vi presset op 
til 200 liter sund, velsmagende æblemost, 
men i oktober 2007 blev det til 420 liter. Og 
det tager tid. Naturligvis skal alle have nogle 
fyldte beholdere med hjem, men for at undgå 
aften- og natarbejde med presningen har det 
ikke været tanken, at enkelte regner med at 
komme hjem med mere end 50 liter presset 

æblesaft. Cirka 5-10 liter pr. husstand er vel 
godt nok, når vi også skal have tid til en 
hyggesnak, drikke kaffe og spise Ninas 
gode bagværk. 
                                                            -hardt 
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9. november blev den nye landevej sydøst 
for Nr. Lyndelse og Lumby mellem Årslev, 
den ny motorvej og Nr. Søby indviet. 
Borgmester Bo Andersen i Faaborg Midt-
fyn Kommune klippede snoren over i en 
solid regnskylle og stiv kuling, der væltede 
alle flagene som tinsoldater på stribe. 
    I dagens partytelt, der også var ved at 
blæse omkuld, var der trængsel om pølse-
boden. Politikere, entreprenører, ingeniø-
rer, sjakbajser og lokale lodsejere fra Sø-

sted og Lumby spiste med. Gårdejerparret 
Marie og Sigurd Hansen fra Søstedvej følte 
ikke de var kommet til højbords. ”Først 
blev vi tvunget til at afgive en del af vor 
jord til en lav pris. Derefter skal vi selv 
betale for pølserne, men politikerne æder 
dem gratis,” sagde Sigurd bittersødt. Både 
Bo Andersen (V), viceborgmester Hans 
Jørgensen (S) og forkvinden for teknisk 
udvalg, Grethe Justesen (K) var meget op-
mærksomme på ikke at blive fotograferet 
med en pølse i munden. 
    Mens to brolæggere forgæves forsøgte 
at blive færdige i den silende regn, kørte en 
stor lastvogn forbi på den nye og meget 
våde landevej. Chaufføren varsler nye ti-
der, fordi tilskuerne bemærkede, at han 
kørte mere end 130 km/t. 

DEN NYE LANDEVEJ 
INDVIET I STIV  
KULING 



    Hvad skal vejen hedde? Grethe Justesen  
har foreslået, at den nye landevej skal hed-
de Omfartsvejen. Både arkivleder Jens 
Benoni Willumsen i Nr. Lyndelse og for-
manden for FÆLLEDEN Jens Ole Storm 
Pedersen har i læserbreve i Fyens Stiftsti-
dende vendt sig mod Justesens markante 
uopfindsomhed. ”Med hendes slingrende 
politik, kan hun sgu selv kalde sig for Om-
fartsvejen, ” sagde en brolægger på indvi-
elsesdagen.  
   Lokalhistorisk Arkiv og bestyrelsen i 
FÆLLEDEN er enige om gå ind for vej-
navnet Eskevej, der er mere logisk med 
hentydning til asketræet på Eskebakken, 
Eskebjerget eller mest rigtigt fra gammel 
tid Eskebanken. Både politikerne og em-

bedsmændene i kommunen er også enige 
om, at vejen ikke skal hedde Omfartsvejen, 
og at Grethe Justesen har spildt en pæn 
bunke penge ved allerede at få vejskiltene 
med det fantasiforladte navn sat op.  
   Snart fire måneder efter står de stadig og 
gør Justesen til grin.  
   Formanden for Lokalhistorisk Arkiv, 
Niels C. Lind – en pæn og lovlydig borger 
– foreslog på foreningens generalforsam-
ling i januar uden smil på læben, at han vil 
bifalde, hvis nogle i nattens mørke fjernede 
de fjollede vejskilte. 
                                                         -hardt  
                                                                         
                                                                                                                             
 



Du kan se hele Nr. Lyndelse Sogn, se din landsby – her er det Lumby. Du kan også nøjes med at 
se dit hus fra luften eller kun naboens have. Det er gratis, også vil du vil printe det ønskede udsnit 
ud. 
    Det er en ny service fra den globale søgeentral GOOGLE. Gå ind på GOOGLE og søg efter 
GOOGLE Earth, så går resten af sig selv. Billederne er taget fra en række foto-satelitter, der kred-
ser rundt om jorden, men de er ikke opdateret dags dato. Gårdene og husene i Lumby ligner sig 
selv, men den nye villaklynge fra Holegyden mod Nr. Lyndelse mangler. Det samme gør hele den 
nye landevej fra Årslev til Nr. Søby. Det hollandske firma COWI kan give dig knivskarpe luftfo-
tos, der er optaget få sekunder forinden. Aviserne har tegnet abonnement på COWI´s dagsaktuelle 
satellitfotos, der bl.a. kommer fra amerikanske og israelske militær-satelitter.                         -hardt 
                                                                                                                                                                       

LUMBY SET FRA SATELLIT 



Hundedagen på FÆLLEDEN´s mark, Frel-
toftevej 43, var foromtalt i avisen og i Fælled 

Bladet og tilstrømnin-
gen blev overvælden-
de. Der kom godt 40 
hunde og knap 70 per-
soner. Vejrudsigten 
var dyster og kort før 
dommeren skulle ud-
dele præmierne til bå-
de den sødeste, sjove-
ste, største, mindste, 
gladeste, ældste hund 
og den yngste hvalp, 
trak truende mørke 
regnskyer sig sammen 
over området. Hunde-

ne var tilsyneladende ikke generet af det 
voldsomme regnskyl, men dommerens 
stemme trængte ikke ind under de mange 
paraplyer med larm fra trommende regndrå-
ber, og præmierne blev derfor uddelt i re-
kordfart. 20 minutter senere stilnede regnen 
af, og mens børn og voksne mæskede sig i 
kaffe, kager, øl eller vand – og snakkede 
godt om hunde – så løber alle hundene 
rundt, legede fredeligt sammen og snusede 
nysgerrigt til hinanden. Et par af de meget 
små hunde gøede lidt – bare for at fortælle, 
at de også var til stede. Fotografens compu-
ter brød sammen dagen, og han mistede næ-
sten 150 fotos af de deltagende hunde. Bil-
ledet af hundedommeren Anne Mie Hee-
gaard Jensen, Freltoftevej 65, er taget søn-
dagen efter under den store Æbledag.                                                               
                                                           -hardt                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                             

Tlf. 65 90 22 09 - Mobil 20 22 72 09 - Fax 65 90 18 88
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Side 16 og 17 er på en 
dobbelside
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Side 16 og 17 er på en 
dobbelside 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Else Margrethe Storm  Pedersen voksede op i 
en børnerig familie i Freltofte. 
    Foruden otte søskende havde hun et væld af 
kusiner og fætre, bl.a. den nulevende og forhen-
værende gårdejer Poul Storm Pedersen på Mo-
sevej 8 og hans efterkommere. I et og alt var 
Else fra landet, og tillige fra den gode, midtfyn-
ske muldjord. Freltofte er dog også kendt for 
godt grus og temmelig meget, næsten ubrugelig 
mosejord, der dog giver landskabet en smuk 
karakter. To af Elses farbrødre var Rasmus 
Storm Pedersen, der drev slægtsgården Vester-
led på Mosevej 4, og Carl Ploug Pedersen, der 
havde en bindingsværksgård i Lumby. 
Plouggården var stærkt forfalden, og da bonden 
døde, blev den revet ned året efter i 1987. Far-
bror Carl har lagt navn til det nye gadenavn i 
nybyggerkvarteret mellem Lumby og Nr. Lyn-
delse, nemlig  Plouggårdsvej. 
    Else havde dybe rødder på Fyn, der går flere 

Else besøgte i 1951 en fotografmester i 
Ringe. Hun var 22 år, ugift mor, glad for at 
arbejde på markerne og mindre glad for 
det huslige arbejde. 



hundrede år tilbage. Else blev født 29. marts 
1929 og voksede op på Højgård; en pæn, vel-
drevet gård med kreaturer, grise og høns og 
mange forskellige afgrøder. I dag trives glarme-
sterfamilien Degn fra København på gården, 
Freltoftevej 40. I stalden står nu heste kun til 
ridebrug. Det meste af jorden fra Elses tid er 
solgt fra. Mens andre grene af  
familien sad på den gode muldjord, så var Høj-
gårds jord dårlig, sandet jord. I gammel tid lå 
der kun hede fra smedens bolig på Freltoftevej 
53 i det store område mod syd; næsten ned til 
Ringe. Nok kan hedejord opdyrkes, men sand-
holdig var og er den.  
    Hendes forældre, Olga og Peder Pedersen, 
var arbejdsomme og retskafne. ”Enhver passer 
sit,” sagde de ofte med den dobbelte betydning, 
at deres 9 børn skulle passe alle de pligter, de 
var blevet pålagt. Det betød også, at parret ikke 
rendte med sladder og på mange måder foretrak 
at leve et stille, isoleret liv med gårdens cyklus 
og de skiftende årstider. Else var næsten altid 
glad. Hun holdt mest af at arbejde på markerne 
og elskede blomster. ”Hun er vor blomsterpige, 
”sagde Olga ofte. 
    Resten af livet dyrkede Else blomster og sat-
te altid friske blomster i stuerne – hver dag. 
    Da hun var konfirmeret i 1943, kom hun ud 
og tjene som tjenestepige på egnen. Husarbej-
det tog hun som en pligt; arbejdet med dyrene 
og på markerne var langt at foretrække. Hun 
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blev bomstærk. Når roerne skulle hakkes i Frel-
tofte, var der rift om hende. Hun var hurtig og 
kunne hakke i timevis uden pauser. 
    Bortset fra at drilleri gjorde hende sårbar, var 
hun næsten altid i højt humør. Forældrene be-
mærkede, at datteren kunne være sagtmodig og 
trist i flere dage. Hun er bare tungsindig og bli-
ver snart glad igen. Og forældrene fik ret. Else 
blev altid glad igen – enten timer eller dage se-
nere. Hun fik fast arbejde og fin uniform som 
stuepige og servitrice på Blangstedgaard syd 
for Odense; en af landbrugets højborge med 
elever fra flere lande. Else holdt af sine kolleger 
og var ikke blind for de mange unge mænd, der 
primært skulle passe undervisningen, men be-
stemt også tog sig tid til at flirte med persona-
let. 
   Else var 21 år, da hun var sammen med en 
jævnaldrende mand fra Palleshave. 
   Kun i et par timer. 
   ”Else har næsten aldrig talt om ham,” fortæl-
ler smedemester Niels Erik Andersen, ”Hun 
sagde bare, at han var en grusom snakkekarl.” 
Fire uger senere fortalte doktor Andersen i Rin-
ge hende, at hun var gravid. Det var med den 
tids moral et kedeligt afbræk i hendes tilværelse 
og hendes markedsværdi som ugift kvinde faldt 
prompte. Men hun glædede sig til at få barnet. 
Barnefaderen ville hun godt kendes ved, men 
hun ville under ingen omstændigheder være 
sammen med ham mere. Efter barnets fødsel 
opsøgte karlen fra Palleshave hende, men han 
nåede dårligt nok at sige goddag, før hun slyn-
gede ud., at han skulle blive væk, og han kunne 

tydeligt høre hoveddøren blive smække i. Hen-
des snusfornuftige forældre overtalte Else til at 
tage imod de børnepenge, han skulle betale. 
    Det var aftalt, at Else ikke skulle føde hjem-
me. I gode og solide familier skulle døtrene 
helst være gift, når de fik børn. Man brugte ta-
lemåden om ugifte piger, der blev gravide, at 
”de var kommet galt af sted.” Det var nu ikke 
så ualmindeligt på egnen. Men Olga og Peder 
ville ikke have Else gående på gården med en 
stor, kuglerund mave, der røbede, at hun var 
højgravid. Derfor blev hun to måneder før føds-
len parkeret alene i et af de små godsarbejder-
huse ved Nordskov, og da tiden var inde 1. de-
cember 1952, hjalp doktor Andersen fra Ringe 
hende med at føde et fuldbårent – det betyder 
velskabt - pigebarn. 
    Else og datteren, der blev døbt Grethe i Nr. 
Lyndelse Kirke, flyttede hjem til Højgaard, 
hvor Else gik til hånde i stuehuset, i stalden og 
markerne og hjalp andre gårdmænd på egnen, 
når roerne skulle hakkes og kornet høstes. 10 
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  Bruden Else er glad og lykkelighed. 
Hun ved godt, at hun kan gå strenge 
tider i møde, når hun skal dele hus 
og holdning med svigermor Barba-
ra. Niels er synligt trykket. Siden sin 
egen konfirmation har han ikke haft 
lyst til at smile i selskab med Barba-
ra. Hans betænkelige mine under 
bryllupsfesten bygger på 33 års dår-
lige erfaringer med sin plejemor. 
Barbara, der elsker at blive fotogra-
feret, smiler venligt til fotografen – 
undtagen med øjnene. 



fredelige år hengik på Højgaard. 
    Naturligvis kendte hun smedeparrets Niels 
Erik. Han boede jo kun 350 meter fra Højgaard. 
Allerede som barn havde hun hørt meget om 
Barbara som ”en skrap dame.” Else kendte hi-
storien om københavnerdrengen, der pludselig 
dukkede op i Freltofte. Han var en slags pleje-
søn hos smedeparret, forklarede hendes mor 
Olga. Hun så ham første gang, da hun var fire 
år. Hun stod i smedeværkstedet sammen med 
sin far og kiggede på den 10-årige dreng, der 
hjalp smeden med at holde essen i gang og selv 
slog hårdt med en hammer på glødende jern. 
    Da Else blev voksen var hun ikke uvidende 
om, at den lebendige unge smed havde et ”godt 
øje” til hende. Men først i 1962 begyndte de at 
gå lidt ud sammen. Niels Erik hentede hende 
stolt i sin nye Ford Anglia. De tog madpakker 
med og spiste frokost i det grønne, gik ture, så 
film i biffen og en sjælden gang spiste de på 
restaurant. Parret hyggede sig sammen, og de 
kunne grine godt sammen. Else har senere i 
Freltofte fortalt, at hun syntes dengang, at Niels 
Erik var en løjerlig person. Han var beleven, 
berejst og næsten for fint klædt på. Men der var 

også noget rørende over ham. Den velklædte 
gentleman udtrykte altid sin taknemmelighed, 
når de havde haft en rar dag sammen. Han hav-
de også et sødt smil, og det smigrede hende na-
turligvis, at han var så glad for at være sammen 
med hende. 
 
BRYLLUP PÅ BETINGELSER 

I foråret 1963 friede Niels Erik til Else. Hun 
sagde uden tøven ja, og brylluppet blev fastsat 
til november samme år og derefter udskudt til 
21. december. Niels Eriks svigerforældre sagde 
ja til ægteskabet på visse betingelser. De ville af 
tre grunde ikke tillade, at Elses datter Grethe 
flyttede væk fra Højgården. Barnebarnet var 
blevet deres livs øjensten, og de havde brug for 
hendes hjælp på gården. Men den tredje betin-
gelse var den primære. Den kendte smedeenken 
Barbara Hansen alt for godt, og Grethe på 11 år 
skulle ikke mishandles på samme måde, som 
Barbara havde gjort det over for Niels Erik. Og 
sådan blev det. Else var ked af det, men føjede 
sine forældre. Og fordi Else havde sagt ja til at 
undvære sin datter, så accepterede Niels Erik 
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det også. Naturligvis kunne Grethe frit komme 
og gå mellem de to hjem på Freltoftevej, men 
bedsteforældrene tog sig både af opdragelsen 
og beskyttelsen af barnebarnet. Da Grethe nær-
mere sig konfirmationsalderen sagde hun: ”Nu 
vil jeg bo sammen med Niels Erik og min 
mor.” Olga og Peder respekterede pigens be-
slutning, men glade var de ikke. 
    Barbara Hansen var bestemt ikke glad ved 
tanken om at skulle dele huset med fru Else 
Andersen. Hun havde siden 1930 – i 33 år! – 
ikke kalkuleret med, at hendes ”slavesøn” på 
noget tidspunkt skulle hjemføre en kvindelig 
rival. Hun gik i sit eget lønkammer og beregne-
de risiko og mulige fordele. Hun kendte ud-
mærket Else og bedømte hende ikke som en 
farlig modstander, der kunne rokke ved hendes 
enevældige styre i huset. Hun kunne næppe for-
hindre brylluppet, selv om hun havde proteste-
ret voldsomt. Og hun kunne risikere, at de 
nyugifte valgte et andet sted at bo. En enke 
uden et skaffedyr var jo ikke rart at tænke på. 
Tilsyneladende slog hun sig til tåls og sagde, at 
Else da skulle være velkommen i hendes hus. 
    Men allerede før Elses og Niels Eriks bryllup 
havde hun udtænkt en snedig plan. 
    Vinterens koldeste dag var rammen om bryl-
luppet. 21. minusgrader. Niels Erik havde note-
ret, at hans kommende svigerforældre, gård-
ejerparret Olga og Peder, ganske rigtigt var me-
get nøjsomme. Nok havde Else fået en datter, 
før han friede til Else, men hun var jo ugift, og 
det var også i Freltofte skik og brug, at brudens 
forældre betalte bryllupsfesten. Bryllupsparret 
modtog kun et festtelegram fra Olga og Peder 
med en femkroneseddel og en tikroneseddel – 
7,50 kr. til hver. Niels Erik betalte samtlige ud-
gifter, inklusiv Elses brudebuket og brudekjole. 
     Nr. Lyndelse Kirke var pyntet op, og bruden 
strålede af glæde. På de mange fotografier fra 
dagen smiler brudgommen lidt til fotografen, 
men han ser en smule betænkelig ud. Hvad gik 
den 40-årige ungkarl mon nu ind til? Og hvad 
kunne Barbara finde på? Men Elses nyslåede 
svigermor opførte sig pænt. Hun var ikke just 
munter, men hun kom dog igennem den lange 
eftermiddag og aften uden at støde nogen.      
    Bryllupsfesten blev holdt i Freltofte Forsam-
lingshus. Konerne mødte op i de fineste kjoler. 
Og foruden sognepræsten Mailand, så var gård-
ejerne Poul Storm Pedersen fra Vesterled, brød-
rene Rasmus og Jørgen Johansen fra Møllegår-
den, Peter Kohave fra Grønmosevej, Niels Bø-
gelund, Hans Madsen, Johannes Larsen fra 
Freltoftevej, Kristian ”Bil” Pedersen fra Mose-
vej og Carl Ploug Pedersen fra Lumby med. 
Smedefamiliens nærmeste naboer, murer Celi-
us Jensen og fragtmand Sigvald Kjærgaard sad 
til højbords med deres koner. Købmand Harald 
D. Hansen, der personligt kendte alle, der ville 

spille kort, var naturligvis også med. Smede-
knægtene Bjarne og Gunni Knudsen fra Jyl-
landsgyden spillede op til dans. 
    Else oplevede brudenatten på Niels Eriks væ-
relse på Freltoftevej 53. Få dage efter afslørede 
Barbara sin sindrige plan. Hun ville sælge huset 
og smedjen. Niels Erik protesterede. Han havde 
vel også noget at bestemme. Men forgæves. 
Barbara stak trumfkortet ud. Som enke i et 
uskiftet bo havde hun skrevet til myndigheder-
ne og fortalt, at hun ønskede at sælge huset, og 
at hun ikke havde børn. Altså ingen arvinger, 
der kunne gøre krav på en del af arven. Med 
myndighedernes hjælp var Niels for anden 
gang i sit liv slettet med et pennestrøg. Den 
kvinde, der tvang ham til at kalde hende for 
Mor, havde bedraget ham igen. Motivet var ik-
ke uklart. Det handlede kun om penge. 
    Barbara havde en velhavende søster i Køben-
havn, der blandede sig mildt: ”Sælg dog huset 
og smedjen til Niels Erik, fordi så kan du også 
selv blive boende.” sagde hun til sin søster i 
Freltofte. Den løsning synes Barbara godt om, 
men hun var så forhippet på at få pengene hur-
tigt, at hun gav Niels Erik et ublu ultimatum. 
Hun satte selv prisen – 27.000 kr. kontant plus 
indfrielsen af et pantebrev, som hendes mand 
Carl havde skrevet under på i 1930; restsum-
men var 2.592,80 kr. Beløbet skulle falde kon-
tant inden tre dage. Ellers vil hun sælge ejen-
dommen til anden side. Niels Erik oplevede 
situationen som pengeafpresning. Men med 
udsigten til at stå på gaden med en nygift brud, 
valgte han at gå ind på Barbaras krav. Han 
skyndte sig i banken, lånte alle pengene, og da 
Barbara havde underskrevet en kvittering, fik 
hun hele beløbet kontant. Selve hushandlen 
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med kreditforeningslån måtte han ordne senere. 
BARBARA SKULLE UD 
- FOR ENHVER PRIS 

    ”I begyndelsen forstod jeg ikke, hvad Barba-
ra dog skulle med alle de penge. Jeg tjente jo 
godt til at kunne forsørge min familie bedre end 
de fleste. Men senere fandt jeg ud af, at Barbara 
over for sine søskende på Samsø pralede af, at 
hun var blevet rig, og for at dokumentere dette 
sendte hun i ny og næ 500 eller 1.000 kr. til si-
ne søskende. Jeg tror, at hun sendte alle penge-
ne til familien. Da hun døde, havde hun ingen 
midler. Ak, ja, til det sidste ville hun blære sig 
med, at hun var højfin,” fortæller Niels Erik. 
   Det var ikke just lykken, at Barbara blev bo-
ende. Hun hundsede rundt med Else, der dag 
efter dag oplevede sin svigermor som utaknem-
melig og modbydelig. Lidt besk sagde Else, at 
Barbara kun var ondskabsfuld seks ud af ugens 
syv dage. Elses datter fik af samme grovfil. I 
1964 holdt Grethe juleaften i smedehjemmet. 
Hun fik sit højeste julegaveønske opfyldt – en 
kær og blød hundehvalp. Da Barbara så hval-
pen tage sine første skridt på stuegulvet, sparke-
de hun til den med en skosnude, og hvalpen 
trimlede forskrækket ud af stuedøren. 
    
Erik blevet mere robust, men han indså, at Else 
led for meget under svigermoderens barske sty-
re. Han og Else talte om, at det nok var bedst til 
at flytte. Gårdejer Hans Madsen blev kontaktet, 
og han gik ind på, at ægteparret Andersen kun-
ne købe et stykke jord på marken tæt ved hans 
egen gård. Else var meget optaget af planen, 
men Niels Erik frygtede omkostningen ved at 
bygge et nyt hus og en ny smedje. Han indså 
også, at det ville være en urimelig falliterklæ-
ring, hvis han skulle forlade smedehuset, som 
han nu ejede helt og fuldt. 
    Da Else fødte deres søn Ulrik 25.marts 1965, 
udtænkte han for første gang i sit liv en plan, 
der både ville gavne Else, børnene, ham selv og 
komme Barbara på tværs. 
    Barbara skulle ud af huset – for enhver pris. 
    Men hun afviste alle forslag og tiden gik. 
Han allierede sig med lægen i Nr. Lyndelse. 
Knud Bové, der var den kloge familielæge og 
højt fagligt respekteret af sine kolleger. Bové 
kendte smedefamiliens familieforhold, og han 
vidste, at Barbara var et stort og besværligt pro-
blem. Til Niels Erik sagde han spøgefuldt: ”Vi 
kan jo ikke give hende gift, så jeg foreslår, vi 
prøver at få hende anbragt på De Gamle Hjem i 
Nr. Lyndelse.” Det lykkedes i foråret 1968. 
    Niels Erik og lægen kørte Barbara til alder-
domshjemmet i Nr. Lyndelse, der i dag hedder 
Sundhedscentret Humlehaven. Den 83-årige 
dame blev installeret i et lille værelse med 
kommode, bord og stol fra hjemmet i Freltofte. 
Enkefru Hansen fik besøg af familien Andersen 
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fra smedehuset, men også af enkelte familie-
medlemmer fra Samsø. Personalet dengang på 
plejehjemmet huskede, at ”Barbara bestemt ik-
ke var den nemmeste og mest behagelige bebo-
er.” Hun var åndsfrisk til det sidste. 
    Smedemester Niels Erik Andersen moderni-
serede og byggede huset på Freltoftevej 53 om. 
Ud mod vejen udbyggede han stuen med en ny 
flot, karnap med et stort, vindue. Blyindfattede 
ruder gav facaden et fornemt præg. Flere gange 
inviterede han Barbara hjem til kaffe og hjem-
mebagt brød. Men hun afviste altid hans invita-
tioner hånligt. ”Du har smidt mig ud af mit eget 
hjem. Derefter har du ødelagt det. Nej tak, jeg 
ønsker ikke at se dine ødelæggelser.” 
    I 1970 fik Barbara amputeret venstre ven på 
Odense Sygehus. I den periode fik forbløffende 
mange ældre kvinder amputeret enten ét eller 
begge ben i sognene rundt om Odense. Hvor-
for? Det er aldrig blevet undersøgt. De færreste 
turde ikke dengang betvivle lægernes ufejlbar-
lighed. Måske har en hospitalskirurg ment, at 
alle sygdomme bedst kunne kureres med en 
kniv. Mange ældre koner var dengang både 
overvægtige og fik for lidt motion. I den gruppe 
hørte Barbara til. Blodomløbet i benene var 
svagt med risiko for koldbrand. Niels Erik An-
dersen bemærkede dengang, at ældre kvinder 
gik i meget små og stramme sko – fordi de sta-
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dig var forfængelige, mener han i dag: ”De 
små, alt for stramme snøresko forværrede blod-
omløbet. ”Min plejemors sko var alt for små i 
forhold til hendes tykke lår og underben.” 
    Barbara Hansen døde i 1972. Hun blev 87 år. 
    Lægen Knud Bové skrev dødsattesten og an-
gav dødsårsagen: Alderdom. Hun blev begravet 
ved siden af sin mand, Carl Hansen, på Nr. 
Lyndelse Kirkegård. Sognepræst Mailand talte 
over hende og sagde kun de få positive ord, han 
fik samlet op. 
    35 gode år fulgte - kun undtaget Elses tilta-
gende depressioner. 
    Else hjalp Niels Erik i værkstedet, pyntede 
huset med friske blomster, passede børnene, 
gjorde rent, lavede mad og nød hver time, hun 
kunne pusle i haven. Hun var hjemmegående 
husmor og glad til. Hun havde en særlig evne 
til at kigge folk ud. Når smeden fik besøg af 
nye kunder, så hun blot på dem og sagde til Ni-
els Erik, hvem der kunne få kredit og hvem, der 
skulle betale kontant. ”I begyndelsen af vores 
ægteskab overhørte jeg hendes bedømmelser, 
og det kostede mig penge, ”fortæller Niels Erik. 
    Datteren Grethe fik efter konfirmationen job 
hos bageren i Nr. Lyndelse, og hun huskes sta-
dig som den kønneste bagerjomfru i byen. Se-
nere tog hun fast arbejde som sypige på tøjfa-
brikken Moresco Elbi i Odense. Hun mødte 
smedelærlingen Lars Bracht fra Bellinge. De 
blev gift, fik børnene Brian og Karina, og Lars 
oparbejdede en stor smedeforretning med op til 
16 smedesvende i Fangel Vestermark. Grethe 
og hendes familie bor i dag i en stor villa i Vej-
le-Allested. ”Det går dem godt,” siger Niels 
Erik og tilføjer: 
    ”Jeg elsker Grethe i mit hjerte, men jeg ind-
rømmer også, at jeg forguder min søn Ulrik. 
Han begyndte at arbejde sammen med mig i 
smedjen, da han havde lært at gå. Og længe før 
han fyldt to år, kunne han tale. Bl.a. sagde han: 
”Jeg bliver to år den femogtyv`ne marts.” Han 
var en opvakt dreng og ivrig for at lære nyt. 
Tidligt tog han med ud for at hjælpe mig med at 
bygge varmeanlæg. Han spillede fodbold, bad-
minton og blev nr. 6 i Fynsmesterskabet i bord-
tennis. Han var kun en dreng, da han begyndte 
at gå med aviser om morgenen for at tjene eks-
tra lommepenge. Og da han blev konfirmeret 

20.oktober 1979 begyndte han at gå til boks-
ning i Olympia-klubben i Odense. Han er musi-
kalsk og spiller godt på el-guitar. Senere blev 
han leder af rockbandet Carwash, der for pæne 
beløb spillede op til dans i hele Danmark. 
    Ulrik ville også være smed ligesom mig. De 
første to år stod han i lære hos mig og de næste 
to hos smedemester Knud Solvang i Fangel. I 
dag er han selv smedemester og har meget at 
lave. Hans firma Centrum VVS i Odense har 5-
6 svende og en lærling på lønningslisten. Lær-
lingen er mit barnebarn Kenny. Min svigerdat-
ter hed Lotte. Hun har også drengen Jimmy fra 
et tidligere forhold og fællesbarnet Cecilia sam-
men med Ulrik. Ulrik brød med Lotte i år, og 
han må selv fortælle hvorfor, hvis han har lyst. 
Men jeg har stadig en herlig familie med Ulrik 
og mit barnebarn Cecilie.” 
    I Elses sidste leveår ønskede både hun og 
Niels Erik meget, at hun kunne blive befriet for 
sine tiltagende perioder med depressioner. Det 
er en ondskabsfuld sygdom, der næppe kan hel-
bredes med en mirakelpille. Den kan dulmes 
med både beroligende og opkvikkende nerve-
medicin, men den tærer på kræfterne. Else blev 
mere tavs og indadvendt. Hun oplevede Niels 
Erik mere aktiv og sig selv mere inaktiv - det er 
en uretfærdig naturlov, der ikke gjorde hendes 
humør bedre. Else stod op til flere mørke dage 
end lyse dage. Når depressionerne blev næsten 
helt uudholdelige, blev hun indlagt på psykiatri-
ske afdelinger i enten Odense eller Middelfart. 
Niels Erik hjalp og støttede hende så godt, han 
kunne. Men vanlig energi sørgede han for alt i 
huset, mens han fortsat arbejdede flittigt i 
smedjen, tog ud til kunderne og nød, at han og 
sønnen i flere tilfælde både kunne arbejde sam-
men og hjælpe hinanden. Han købte ind og la-
vede ofte maden.  
    5. november 2001 gav Else ham en indkøbs-
seddel med, og han bemærkede, at hendes hu-
mør var lidt bedre den dag. Han købte ind i et 
par timer og skyndte sig hjem for at være sam-
men med Else. Han så straks, at døren til kæl-
deren stod åben. Det plejede den ikke. I kælde-
ren fandt han Else livløs. Hun var død. Og han 
var chokeret og utrøstelig. Men han var ikke 
lammet af sorg, som aviserne plejer at skrive. 
Det er ikke hans natur. Han prøvede ihærdigt at 



få hold på den daglige tilværelse og arbejdede 
næsten manisk i smedjen. Grethe og Ulrik ville 
gerne hjælpe ham. Han ville gerne være mere 
sammen med dem og børnebørnene, men han 
mente ikke, at han trængte til hjælp. 
    Sognepræst Torkild Thaning talte over og 
godt om Else, der blev 72 år. Niels Erik, hans 
børn, svigerbørn og børnebørn kastede blom-
ster ned i graven, da kisten var nedsænket. Fle-
re måneder efter blev gravstenen med plads til 
Niels Eriks navn placeret. Han smedede en fin, 

lille låge ind til gravstedet. I lågen har han ind-
graveret en kærlighedserklæring til Else, og den 
kan kun forstås af dem, der kan tyde de gamle 
vikingers runer. 
    Ulrik har i årene efter moderens død taget 
Niels Erik med på flere udlandsrejser, der ofte 
er kombineret af forretningsbesøg og ferierejser 
med familien. Niels Erik har været i Portugal 
og to gange i Sydtyrkiet. Det morede ham, at 
det kvindelige personale på hotellerne flirtede 
med den gamle mand, men det irriterede ham, 
at han ikke forstod, hvad de sagde. Han har der-
for lært at tale ganske godt tyrkisk i en alder af 
80 år. Han har været på sprogkurser og bruger 
flittigt den dansk-tyrkiske ordbog. Han synes, 
det er fornøjeligt at hæve penge i Danske Bank 
på tyrkisk, og til alle, der kommer i hjemmet på 
Freltoftevej siger han ”Kom indenfor, kære 
gæst” og ”Tak for i dag, kom nu godt hjem” – 
på tyrkisk. Selv siger han, at det holder hjernen 
godt i gang at lære mere og tale bedre tyrkisk. 
    I foråret 2006 faldt Niels Erik om på gulvet. 
Han kunne dog kravle hen til telefonen og ringe 
til Ulrik, der straks kom og ringede efter en am-
bulance til sin far. På sygehuset kunne de for-
tælle Niels Erik, at han var ramt af en mindre 
blodprop i hjernen. ”Og pyt med det,” siger 
han. ”Jeg får nogle blodfortyndende piller og 
kan stadig klare mig selv i huset. Jeg laver mad 
til mig selv og arbejder, som jeg plejer, i smed-
jen. Måske går det heller ikke så stærkt mere, 



men jeg skal jo heller ikke nå at gøre opgaverne 
færdigt til en bestemt tid. I dag arbejder jeg 
kun, når jeg har lyst. Jeg ser mere fjernsyn end 
jeg gjorde tidligere. Især vil jeg gerne se al det 
håndbold, de sender.” 
    Men blodproppen gjorde alligevel stor skade. 
Lægen anbefalede, at Niels Erik afleverede sit 
kørekort. Bilen gav ham den frihed, at han selv 
kunne handle ind. Han kunne køre til hvem 
som helst hvor som helst. I dag må han vente 
på, at der kommer nogen og hjælper ham med 
indkøb. Og at der kommer nogen og besøger 
ham. ”Det har jeg oplevet som en stor bet. Jeg 
har foræret min dejlige Ford Mondeo til Ulrik, 
så jeg ser da den engang imellem.” 
    Hvis vejret er til det, sidder Niels Erik, der 
bestemt regner med at blive 84 år den 23. marts 
– og 20 år mere, tilføjer han - meget uden foran 
sit hus. På havebænken eller på havestolen ud 
mod vejen. Han nyder udsigten bag det store 
kastanietræ og de skiftede skyformationer. Han 
drikker skiftevis te og kaffe, hilser på de folk, 
der går, cykler og kører forbi i bil. Han bruger 
også tid til at fundere over sit lange liv. 
    Han tænker meget på sine biologiske foræl-
dre. Faderen, der gav ham både fornavn og ef-
ternavn. Niels Thorvald Andersens grav på 
Esajas Kirkegård er sløjfet. Han tænker på sin 
mor Thora, der var indlagt i 65 år, måske endda 
indespærret på statshospitalet Sct. Hans for 
sindslidende. ”Jeg ville meget gerne have haft 
mine forældre med til mit bryllup, men jeg tur-
de ikke sige det, fordi jeg nemt kunne forudse 
Barbaras reaktion.” Han ved i dag, at han kunne 
have nået at tale med sin far, fordi han døde 
fem år efter Barbara. 
    Niels Erik tænker på Gammel Smed, den 
knækkede guldgraver, der kom hjem og blev 
gift med Fanden selv, nemlig Barbara. I 1992 
blev Carls og Barbaras grave sløjfet på Nr. 
Lyndelse Kirkegård. ”Jeg ville ikke mere betale 
for vedligeholdelsen af graven, fordi jeg ikke 
skylder Barbara noget mere. Hun var en skrap 
dame.” 
    Han tænker hver dag på Else og snakker også 
lidt med hende som andre overlevende ægte-
fæller ofte gør. Han tænker på de perioder, hvor 
hun var indlagt på psykiatriske afdelinger. Han 
husker, at børnene Ulrik og Grethe var gode til 
at hjælpe ham og holde hans humør oppe. Og 
han mindes med blanke øjne, at de var ”utroligt 
søde” til at hjælpe og støtte Else. 
    Han er bevidst om, at Else ligger og venter 
på ham i deres fælles gravsted på Nr. Lyndelse 
Kirkegård. 
    Under de timelange samtaler med Fælled 
Bladets interviewer afbryder han ofte sig selv 
og begynder at rode i skuffer og skabe efter do-
kumenter og fotos. ”Her,” råber han glad. An-
dre gange kommer han skuffet tilbage: ”Jeg 

kunne ikke finde det, men det gør jeg senere.” 
Dagen efter ringer han glad igen: ”Jeg har fun-
det det, altså det foto af Barbara som stations-
forstander, som vi snakkede om.” 
    Niels Erik bliver vemodig, når han støder på 
gamle breve. Postkortet, der er frankeret med 
10 øre og sendt til Barbara Hansen, Freltofte 
Smedie pr. Pederstrup, er dateret 27. september 
1940: 
   Kære Far og Mor. Hjerteligt tillykke på fød-
selsdagen ønskes dig Mor samt kærlig hilsen til 
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jer begge fra eders hengivne søn Niels Erik. 
    Han støder også på det eneste eksisterende 
brev, som hans far har skrevet til ham. Barbara 
smed nidkært alle brevene uåbnet ud fra Niels 
Thorvald, men da Barbara var vel anbragt på 
De Gamle Hjem i Nr. Lyndelse finder Niels 
Erik dette ene brev i hendes efterladte gemmer. 
Faderen omgår sandheden ved at omtale Niels 
Eriks mor som Moster Thora. Brevet er dateret 
22. marts 1937: 
    Kære Niels Erik, du og dine forældre ønskes 
en glædelig påske fra os begge to, og du ønskes 
tillykke med din fødselsdag. Hvad dag er det, 
du skal konfirmeres? Det får jeg jo nok at vide. 
Moster Thora er stadig på hospitalet, men her 
har hun det ligesom bedst. Nu vil jeg ønske for 
dig, at du må blive en god og fornuftig mand i 
det nye, du går ind til, så du selv og din familie 
får glæde af den tid, I går i møde. Jeg vil ønske, 
at Gud vil skåne dig for alt, hvad der er ondt og 

dårligt. Skriv snart til os og fortæl os lidt nyt 
om dagen. Kærlig hilsen fra os begge – Niels 
Thorvald Andersen. 
   Niels Erik sukker og siger stille: ”Det var 
ondt over for min far og såmænd også ondt 
over for mig, at Barbara ikke ville vise mig det-
te brev. Hun var i sandhed en skrap dame.” 
                                                                   - hardt 
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