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Børnedyrskue på Fælleden! 
 
På Freltofte Fælled prøvede vi sidste år, at 
genindføre en gammel tradition for børnedyr-
skue i området. 
     For os, der er vokset op her, vækker alene 
ordet dyrskue dejlige minder til live, om var-
me sensommersøndage hos Holger Nielsen 
og hans kone Kathrine. Disse to dejlige men-
nesker ude bag Røjle Skov, lagde i mange år 
mark til begivenheden, der trak, stort set, alle 
mand af huse. 
    Det gik faktisk vældig godt sidste år, Fæl-
leden inviterer derfor, igen i år, til børnedyr-
skue på Fælledgrunden, det bliver søndag 
den 9. September klokken 14 - 17. 
    Alle dyr, og deres mennesker, er velkom-
ne. Den lokale dyrlæge Birgitte Canning 
kommer igen i år for at bedømme, og snakke 
med Jer om de dyr I vælger, at tage med, det 
er dog ikke nogen betingelse, at I har dyr 
med, det kan blive sjovt alligevel. 
Udover dyrene at se på, vil vi prøve forskelli-
ge gamle lege: 
    Sækkevæddeløb 
    Kaste ringe 
    Løb, voksen/barn, med snor om henholds-
vis højre og venstre ben. 
    Æggevæddeløb. 
 
 

 
 
Måske finder vi på flere lege / konkurrencer,          
I kan eventuelt allerede øve Jer derhjemme. 
På pladsen vil der desuden være sodavands-
dam samt salg af kaffe og kage til Fælledens 
sædvanlige lave priser. 
 
    Der er tilmelding af dyr til Jane Friis  
Jensen på telefon 20963609. 
Sanne Rasmussen på telefon 26251981 
 
Vi glæder os til, at se Jer. 
Fælleden  v. Else-Marie. 
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Der var mange dyr på sidste års børnedyrskue, og der var stor opmærksomhed.  

Walther Friis Jensen assisterede Birgitte Can-
ning og uddelte præmier til store og til små. 



vældig stærke, og kan sagtens spændes for en 
vogn med to voksne, men som ridehest er 
den ikke velegnet. 
    Der er et stort spring fra de miniatureheste, 
der i dag er Janes hjertebørn, til de store he-
ste hun lærte sig at tumle allerede som barn 
når hun sneg sig ind i stalden hos naboen, der 
i nogen grad ernærede sig ved hestehandel. 
Som lille pige, havde Jane, sammen med en 
ligesindet veninde, stor fornøjelse af, at ride 
disse store dyr. Nu var pigerne ikke så høje, 
men de forstod at klare sig, trak hestene hen 
til en velvoksen tjørnehæk, kravlede op i 
hækken, og herfra over på hesten. Senere 
kunne gårdejeren sælge hestene som " tilred-
ne ". 
    Som årene er gået, er Janes muligheder for 
at ride, blevet besværliggjort af en tiltagende 
ledegigt, og i dag har hun i stedet kastet sin 
kærlighed på de små heste.    
Springet er egentlig ikke så stort fortæller 
Jane. Miniaturehesten har samme sind som 
en almindelig hest. Mange ville måske sam-
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I den gamle Hestehave i Søsted græsser he-
stene stadig fredeligt i indhegningerne, det er 
dog ikke længere store arbejdsheste, der går 
her,men små eventyragtige væsener, der 
næppe ser ud til, at være stort bevendte i 
landbruget, hvad de da heller ikke er bereg-
net til. 
    Man skal nu ikke lade sig narre af størrel-
sen, fortæller Jane Friis Jensen, de er faktisk 

Miniatureheste fra Søsted  

Bagerst First velvet whiz.  Foto Jane  

Sunshine får følfadet.   Foto Linda  



menligne den med en pony, men ponyen er 
mere uberegnelig. 
    Miniaturehesten er ikke gammel her i lan-
det, har faktisk kun været i Danmark i 13 - 
14 år, og her i 2012 var det første gang Bra-
hetrolleborgskuet åbnede for alle hesteracer. 
Jane, der nu har otteminiatureheste i stalden, 
meldte sig til,og fik, sammen med datteren 
Sabine, ni år, en fantastisk dag. 
    Hoppen Summer fik 23 point samt æres-
præmie og Summers føl, Søsted's Miss 
Sunshine W. B. - fik 1. Præmie og vandrepo-
kalen følfadet med hjem. 
    Følfadet, med navne på alle vindere af po-
kalen, skal naturligvis afleveres igen ved næ-

ste skue, derfor fik vinderen et Georg Jensen 
sølvfad til det hjemlige spisebord. 
September er der følskue i Sommersted, og  
den 15. September er der " Dansk miniature  
hesteforening cup " hos Mai Britte Brune 
bjerg i Freltofte. 
    Nok har de små heste, bare 70 - 95 cm. i 
højden, ikke mange år på bagen her i landet, 
tidligere sås de først og fremmest i Amerika, 
Holland, Belgien og England, men vi vil gan-
ske givet se mere til dem fremover. 
Vi siger tillykke til Jane med det flotte resul-
tat. 
                                                   -Else-Marie. 

 

Janes heste.  Foto Stine  



 
 

Og neg for neg forsvinder 
og bliver under bjælken sat; 

og far får røde kinder 
og spindelvæv om hat. 

Men mor er lige hvid og bleg, 
hvor meget hun end stræber 

med rugens tunge neg. 
 

Uddrag af Jeppe Aakjærs:  
" Naar Rugen skal ind ", 1906. 

 
           
Året og dagen 
Vinteren var jo en stille tid; det meste arbejde 
bestod i at passe dyrene. Far og mor stod 

gerne op kl. seks, da mælken skulle være 
oppe ved vejen kl. syv. Mor klarede det me-
ste af malkningen, 
mens far fodrede og mugede. Når køerne 
blev malket, skulle halen først bindes op, så 
vi ikke fik den i hovedet. Til dette formål 
hang der en snor ned oppe fra loftet. Her 
hang også flere fluefangere, inden man gik 
over til at sprøjte mod fluer. Jeg skulle også 
lære at malke, så jeg kunne klare det, når far 
og mor var på tur. En af de første gange end-
te det med , at koen stod  med det ene ben i 
spanden. 
          Jævnlig måske en gang om måneden 
kom kontrolassistenten for at tage prøver af 
mælken. Han tog 3-4 besætninger ad gangen. 
I begyndelsen overnattede han et af stederne 
– senere havde han fast bopæl i kommunen. 
Han tog prøver af hver enkelt ko for at måle 
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Mælkevogn med transportspande. Foto: PA 

Vi bringer endnu en stak erindringsblade fra Arne Kristiansens righoldige sam-
ling. 
Arne er født i 1929 som søn af Martha og Niels Kristiansen, der købte Søstedvej 
9 kort efter deres giftermål. Arne voksede op med et vågent øje for sine omgivel-
ser, og kan stadig gengive steder og begivenheder med stor nøjagtighed 



dens mælkeydelse og fedtprocent. En gang 
om året fik de så en bog, hvor de kunne læse 
om de bedste køer og de bedste besætninger 
på Fyn. 
              Mens far var oppe med mælken, 
kom mor ind og fyrede op i komfuret; ilden 
brændte aldrig over. Derefter spiste de mor-
genmad – tit samtidig med 7-pressen  -, og 
dagen fortsatte stille og roligt. Ved titiden 
kom mælkekusken tilbage, og spandene skul-
le hentes, tømmes og vaskes; vi fik skummet 
mælk til grisene. Vi spiste altid middag ved 
halv-et-tiden, så kunne de høre Pressens Ra-
dioavis samtidig. Maden bestod mest af  me-
re eller mindre selvproducerede varer; så det 
var ofte kartofler og et eller andet fra slagte-
grisen. Så var det tid til middagssøvnen; jeg 
har aldrig oplevet, at den blev sløjfet. Ved 
femtiden om eftermiddagen, begyndte far at 
fodre til aften, og mor kom ud for at malke. 
Hver malkning sluttede med, at der blev 
hældt noget mælk op til kattene. Aftensma-
den fik vi gerne samtidig med radioavisen kl. 
1830. Radioen var også i gang om aftenen, 
hvis der var noget godt. Et fast punkt 
”Gammel dansemusik” med Louis Preil. Om 
torsdagen blev der slukket, når 
”Torsdagskoncerten” begyndte. Ønskekon-
certen sluttede med klassisk, men så var det 
også tiden til middagssøvnen. 
          En væsentlig del af foderet til køerne 
var roer; en lang overgang blev roerne snittet 
på roeskæreren. Der kunne så ske det, at en 
stump roe satte sig fast i halsen. Far prøvede 
at få den løs; men kunne det ikke lade sig 
gøre, fik koen trommesyge, og der måtte så 
sendes bud efter dyrlægen. I begyndelsen den 
gamle Jørgensen, der boede ved Årslev Stati-
on. Far brød sig ikke om ham; han var for fin 
på det. Senere delte han sin praksis med søn-
nen, der boede ved hovedvej 9. Han var en 
helt anden type, som far og mor godt kunne 
lide; han var meget jovial. Men da faderen 
holdt op, måtte sønnen have en assistent, 
men han faldt ikke altid i deres smag. 
          En vinter, hvor det var snestorm, fik en 
ko trommesyge, og der blev sendt bud efter 
dyrlægen. Det var assistenten, og han satte 
bilen ovre ved ”Lindeskovgården” på Lum-
byvejen – det var der, hvor man faktisk skul-
le dreje af for at komme over til Georg, hvis 
vi kom fra Årslev. Dyrlægen gik nu over 
markerne ned til os. Han kunne ikke klare 
trommesygen, så vommen skulle punkteres. 

Han havde desværre glemt spydet – det var 
en dolk, hvor der efter stikket blev siddende 
en ring, så luften, gassen kunne komme ud; 
det var ikke violduft. Jeg blev så sendt over 
efter spydet i bilen; de andre blev. Hvis koen 
var ved at falde, skulle den stikkes med en 
lommekniv, og de måtte hjælpe den. Jeg var 
ikke ret gammel den gang, så det tog sin tid. 
Dyrlægen var meget nervøs og brokkede sig 
over, det tog så lang tid; men jeg nåede da 
tilbage i tide. 
 
          Køerne kunne også få trommesyge, når 
de lige var kommet på græs om foråret. En-
gang havde vi en stor kalv, der fik trommesy-
ge. Vi kunne ikke nå at få fat i dyrlægen, så 
far brugte sin lommekniv. Han vred skaftet 
på tværs, så luften kunne komme ud. Der må 
have været noget i vejen med tarmsystemet, 
for den fik af og til trommesyge og måtte 
stikkes flere gange. Kalven blev så vant til 
det, at den kom hen til far, når den havde 
problemer, som om den ville sige: ”Kan du 
ikke hjælpe mig”. 
          En anden gang havde far købt en ko, 
der lige havde kælvet; men den døde. Når en 
ko rejste sig op, kunne den være uheldig at 
træde på en pat. Patten blev smurt med salve 
(”kopattesalve”), og der blev sat en kanyle 
op, når den skulle malkes. Det var ikke altid 
nok, så blev koen trepattet. Derved gav den 
ikke så meget mælk og matte sælges til slagt-



ning. 
          Vi havde altid mange katte – mindst en 
3-4 stykker – og leverede mange killinger til 
familie og venner. Først var der en blå hun-
kat, og dertil kom Hans` ”lille mis”; det var 
en tigerstribet huskat fra fars bror Hans i 
Sallinge. Den var meget sky, skønt Hans 
mente det modsatte. De to katte sammen med 
de strejfende hankatte forgængere til vores 
bestand af katte. 
          Mellem så mange katte var der nogle, 
som blev husket bedre end andre. Den første, 
som jeg husker, var en, der altid hoppede op 
på mælkevognen, når jeg kørte med den. Den 
fik desværre kattesyge og la død ovre under 
blommetræet en aften, vi kom hjem oppe fra 
fars halvbror Peter ”Mester” i Nr. Lyndelse. 
En anden killing, som var mors mis, fik også 
kattesyge og døde, trods det at mor prøvede 
med forskelligt nærende og helbredende; den 
blev begravet ude ved stenhøjen i haven. 
Senere fik vi en killing, som jeg mente grine-
de til mig. Far mente så, at vi hellere måtte 
kalde den ”grinebideren”; men da den altid 
klagede sig, blev til det ”Græderi”. 
          Vi havde engang killing, der havde 
lagt sig til ro i en af køernes stader – der var 

jo dejligt varmt. Den nåede desværre ikke 
helt væk, da koen lagde sig. Den blev lidt 
klemt og kom til at halte; den fik navnet 
”Lumbilavs”. Da den blev stor nok, kom den 
hen til fars bror Christian i Gestelev, hvor 
den måtte nøjes med navnet ”Lavs”. Den 
stod mig ret nær, så jeg var spændt på, hvor-
dan den havde det. Engang senere, hvor vi 
var derhenne, spurgte jeg til den. Vi gik over 
i laden, og Christian kaldte på den. Den kom 
godt nok, men den kendte mig desværre ikke. 
Engang havde vi en killing med en hvid hale-
spids – den blev kaldt ”Noppi”. Mange år 
senere fik jeg at vide, at navnet skyldtes et 
modermærke ved næsen. 
              Vi havde altid problemer med de 
strejfende hankatte. Foruden deres 
”kattemusik” og kampe om hunkattene var 
de ude efter de katte, der havde unger. De 
bed ungerne ihjel, så moderen kunne blive  
”kattegal” igen. Engang havde en kat slæbt 
sine ihjelbidte unger ind i ”brænderummet”, 
hvor den klagede sin nød, mens den åd noget 
af en af de døde unger. Den hankat, der pla-
gede os mest var ”Norakatti”. Det var en 
killing, som Nora, Hans Peters husholderske 
plejede. Det blev til en stor hankat, som ofte 
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En lettere forbavset kat i stalden på Søstedvej 17.    Foto: PA 



var på spil hos os til fars store misfornøjelse. 
Men dag forvildede den sig ind i kostalden. 
Den søgte op på bjælken over båsene, hvor 
far skød den. Den blev begravet i det lave ind 
til Karls, hvor far engang havde prøvet at 
grave efter tørv. Han fik godt nok lidt; men 
det var stærkt blandet med ler, så det duede 
ikke som brændsel. 
          Det kunne jo være et problem med alle 
de kattekillinger; de fleste måtte aflives. Det 
var let nok, når vi fandt dem, inden de fik 
øjne Far tog dem ud på ajlebeholderen; et 
hårdt klask ned på cementen, og de var døde 
med det samme. Men nogle gange var katte-
mor snedig og kom først frem med dem, når 
de var store nok og legesyge. Så fik de lov til 
at leve og blev afsat til forskellig side. 
          Stråtaget bestod gerne af to lag, idet 
det oftest kun var det yderste lag, der blev 
udskiftet. I tagskægget, hvor de to lag stødte 
sammen, var gråspurvenes yndlingssted, og 
de ødelagde en del. Det var far selvfølgelig 
sur over; men vi havde en overgang en kat, 
der kunne klare det. Den kom hver aften, når 
det begyndte at skumre, og fuglene satte sig 
til ro. Far tog så katten og satte den op på 
hånden. Han gik hen, hvor han havde lagt 
mærke til, at der opholdt en gråspurv sig. 
Han rakte derefter hånden med missen op til 
tagskægget, og den fik sig en fuglesteg. 
 
 
          Engang imellem skulle vi tærske for at 
få noget til dyrene. Da jeg blev så stor, at jeg 
kunne hjælpe til, plejede jeg at smide negene 
hen på ”bordet” til tærskeværket. Mor skar 
snoren over ved knuden og lagde den til side; 
vi havde altid flere bundter med brugt selv-
bindergarn. Derefter stak hun bundter af ne-
get ind i tærskeværket; far tog sig af halm og 
kornsække. Tærskeværket var en selvrenser – 
jeg var med henne at hente det i Marslev. Før 
den tid måtte kernerne slåes af på en jern-
tromle med pigge, og bagefter renses på en 
hånddreven rensemaskine. 
          Engang skulle jeg prøve at klare hal-
men og fik forevist fremgangsmåden en 
gang. Fars tålmodighed var ikke så stor - og 
min interesse nok heller ikke. Jeg kunne i 
hvert fald ikke følge med; så det blev den 
eneste gang. Efter tærskningen skulle de 
halmknipper, far havde bundet bæres over 
”gårdet” til en lem i gavlen på staldbygnin-
gen Far bar knipperne over, og mor tog imod 

oppe på loftet. Tærskeværket var jo en selv-
renser, og det betød, at korn og halm blev 
skilt fra hinanden, og smådelene fra aks og 
strå faldt ud lige før halmen og blev brugt 
som strøelse under dyrene. Lige før kernerne 
blev blæst op til sækken var der et sold, hvor 
smådele som frø fra ukrudt blev renset fra; 
den endte ofte i kyllingegården til de vilde 
fugle. 
          Mus og rotter var der også, og når vi 
tærskede et af korngulvene op, kunne det 
sidste neg næsten flytte sig på grund af muse-
ne. Så var det godt at have en ”musekat”, der 
blot fangede musene og undlod at begynde 
med at æde dem. Vi var nu ikke så meget 
plaget af rotter; men engang Karls var ved at 
tærske op, kom Georg forbi og ville kigge 
ind. Netop da han svang sig af cyklen, smut-
tede en rotte under ham. Georg landede lige 
på rotten, og det slap den ikke så godt fra. 
          En gang imellem skulle vi have revet 
langhalm til at tække taget med. Det var ikke 
hvert år; det afhang af stråenes kvalitet, og 
om et stykke tag trængte til at blive udbedret. 
Vi lånte en halmrive af Karl og Elvina, og en 
2-3 stykker skulle hjælpe os. Det kunne være 
fars brødre Christian, Hans og Rasmus eller 
nogle naboer gerne Karl og Georg. Far hjalp 
så de andre en anden gang. Halmriven var en 
stor tromle af træ med nogle lange jernspir til 
at rive aksene og løse strå af – senere måtte 
vi tærske det afrevne. Foran tromlen var der 



en afskærmning af, hvor to mand kunne stå 
og holde stråene ind over tromlen. De rense-
de strå blev sat ned i mors store vaskebalje, 
og herfra blev passende portioner bundet 
med et par halmbånd. Disse portioner kaldet 
kærve blev anbragt på loftet over vognpor-
ten. 
          Hvis vejret var til det, skulle far have 
savet nogle pilegrene ned til brændsel. Sene-
re lånte vi en rundsav og fik pilegrenene og 
det købte bøgetræ savet i 20-30cm lange 
stykker. De tynde pilegrene blev med en økse 
hugget i ca. 60cm lange stykker. Vi havde en 
jernklemme, som risene blev lagt i, og når 
der var nok, blev der lagt en ståltråd om. Når 
træet var tørt, blev det anbragt på loftet over 
bryggerset. Der var kun to små vinduer; så vi 
måtte tage det ene af, når risene skulle ind. 
          Brændestykkerne blev kløvet omme i 
hønsegården og stablet. Hvis de var meget 
store eller med mange knaster, blev de først 
flækket ved at banke nogle jernkiler ned i 
dem. Når træet var tørt hen på sommeren, 
blev det kørt hen til ”brænderummet”. Grene 
fra frugttræer og andre grene, der var meget 
krogede blev hakket til ”pindebrænde”, kvas. 
Det foregik også i hønsegården, og stykkerne 
var her ca. 15cm. Hugningen foregik på en 
huggeblok – gerne et stykke med mange kna-
ster, som var svært at flække. Huggeblokken 
blev også brugt, når vi skulle have kyllinge-
steg. Kvaset lå gerne i hjørnet, hvor gavlene 
fra stuehus og lade stødte sammen. Kvaset 
blev brugt i løbet af sommeren til komfuret, 
hvis vejret var så godt, at vi ikke behøvede at 
fyre op til varme. 
          En gang imellem kom der sne, så der 
skulle øses. Her var en særlig ordning i Sø-
sted; de forskellige ejendomme havde ellers 
en bestemt pligt i forhold til ejendommes 

størrelse. Men i Søsted  ordnede de i minde-
lighed; de mødte alle sammen op og øste til 
de var færdige. De havde også en sneplov, og 
oldermanden indkaldte folkene og deltog 
selv i arbejdet. Det var sådan set hans eneste 
arbejde; men han holdt da et oldermandsgilde 
hvert år; så formandshvervet måtte gå på 
skift. 
          Forårsarbejdet begyndte sent; det var 
sjældent, far kunne begynde det egentlige 
arbejde i marts. En vinter med megen frost 
og sne gav en del oversvømmelse i området 
ind mod Georg; der var også en hel del søer 
rundt omkring. Jorden i sig selv var kold og 
våd; den manglede nok en del dræning. Far 
havde godt nok drænet en del; men det var jo 
et slæb, når han helst ville klare det selv. 
           Forårsarbejdet startede med, at den 
nøgne jord blev harvet igennem med en to-
delt svenskharve, som far selv havde. Den 
var helt af jern; han havde også en harve, 
hvor stellet var af træ; men den tilbragte det 
meste af tiden på taget, hvor vinden havde 
haft for godt fat. Han havde også en tredje 
harve – nærmest en kultivator. Den var helt 
af jern og havde store krumme tænder; men 
den blev sjældent brugt, for den var for tung 
for en hest. 
          Når jorden havde tørret en del, blev 
den harvet igen og tromlet for at smuldre 
jordknoldene -  for derefter at blive harvet til 
såning. Såmaskinen havde vi sammen med 
Hans Peter, Kruse og Kristian Rasmussen. 
Den havde et fortøj med små hjul, og selve 
maskinen såede 12 rækker. Efter såningen 
blev jorden tromlet; hvis der kom for meget 
ukrudt, kunne han bruge en ukrudtsharve; 
den bestod af 4 små enkeltharver, og far hav-
de den sammen med de samme som såmaski-
nen. 



          I det ”læg” (mark) (kort 10), hvor der 
havde været græs året før, blev der sået hav-
re. I de følgende ”læg” hvede, kålroer 
(kålrabi) og byg – det kunne også være 
”blandkorn” en blanding af byg og havre, I 
det næste ”læg” kom der runkelroer, og så 
fulgte byg med udsæd en blanding af græs og 
kløver til næste års græsmark. Sluttelig var 
der to ”læg” med græs – 1.års og 2.års. 
          En forårsdag skulle køerne på græs for 
første gang; de var meget kåde og fik tynd 
mave. Mælken blev meget gul af det grønne 
græs, så mejeriet blev fri for at bruge smør-
farve. Køerne blev trukket ud efter morgen-
malkningen og blev flyttet med passende 
mellemrum. De havde en grime på med et 
par meter langt tøjr af jern. Ude på marken 
var der et ligeså langt tøjr, der endte i en pæl 
af jern. Den blev hamret ned i jorden med en 
”tøjrkølle”; hvis jorden da ikke var så fugtig, 
at far kunne træde pælen i. Om foråret kunne 
der en gang imellem være en lærkerede; den 
blev der passet på. 
          Køerne nåede som regel ikke op til den 
anden ende af  ”læget”, inden det første græs 
var vokset op igen. Derfor var der altid et 
stykke ind til Buckns, der blev stående og 
slået til hø. Køerne klattede jo en gang imel-
lem, og så ville de ikke have græsset rundt 
om. Men hesten var ikke så sart; så den kom 
bagefter i et længere tøjr. Undertiden blev 
der for mange græstotter, så dem slog far af 
til aftenfoderet. Af og til blev en ko ”tyregal” 
– brunstig, og så løb den rundt og ødelagde 
græsset. Når køerne blev trukket ud eller ind, 
ville den springe op på en af de andre. Den 
blev så trukket til tyrs og bedækket; det stop-
pede senere , og så blev de ”tyregale” køer 
insemineret af  dyrlægen. 

          Når kornet var sået, gik der lidt tid, 
inden det var roernes tur; imens blev såma-
skinen ændret. De fleste tutter – rørene, som 
frøene kom ud af og ført ned i jorden – blev 
taget af. Kun fire blev tilbage, og efter hver 
enkelt blev der påsat en hul kugle, der trom-
lede jorden, så frøene lettere kunne spire, og 
rækkerne blev tydeligere at se. Når rækkerne 
var lettere ar se, og roerne kommet op, skulle 
de radrenses første gang. Radrenseren, som 
vi havde sammen med Kruse og Kristian 
Rasmussen, kunne tage to rækker ad gangen. 
De første par gange var der påsat fire taller-
kenagtige skiver, der beskyttede de små roer 
mod radrenserens tænder, der arbejdede i 
jorden. På det tidspunkt af året var der tit en 
viberede, men far flyttede bare æggene; det 
var viberne lige glade med, 
          Radrenseren blev trukket af hesten, og 
jeg vil så her fortælle om vore heste. Den 
første, som var på ejendommen, da far og 
mor købte stedet, var ”Tulle”. Den husker jeg 
ikke meget om – kun at den en gang imellem 
ikke kunne rejse sig. Så måtte vi have fat i en 
galge, og med Georgs hjælp få den på benene 
igen. Det blev efterhånden for ofte; så den 
endte sine dage hos ”Svend Slagter”. 
          Afløseren hed ”Styrmesteri”; da vi fik 
den, var der på Odense Væddeløbsbane en 
hest, der hed ”Styrmand Karlsen”; men det 
navn var for langt. Det var en stille og rolig 
og meget stærk hest. Den fik desværre stiv-
krampe; grimen havde gnavet hul i nakken; 
så den blev slået ned. Det var dyrt 
at anskaffe en ny hest, selv om far var med i 
en hestekasse – en slags forsikring. En af 
gangene, vi skiftede hest, lånte far pengene 
på min sparekassebog – ca. 115kr 



          Den næste hest var ”Lotte”, og det var 
en anden type. Den var meget nervøs, urolig 
og rastløs. Hvert forår, når far skulle radrense 
første gang, steppede og dansede den, så ro-
erne blev ødelagt. Han var så nød til at spæn-
de ”Lotte” for vognen og lade den rase ud 
ved, at den fik et par ture rundt i græsmarken 
for fulde knald. Derefter var den from som et 
lam og gik pænt mellem rækkerne. 
          ”Lotte” var også bange i tordenvejr; så 
den behøvede ikke være i tøjr – den gik bag-
efter far og krymtede. Engang ville kontrol-
assistenten gerne låne ”Lotte” til ringridning. 
Det gik godt ved træningen; men da dagen 
kom med fest, folk og flag, blev det ”Lotte” 
for meget – han fik vist ikke hende igennem 
galgen en eneste gang. 
          I ”lægget” med runkelroer var der kun 
roer; mens der i ”lægget” med kålroer også 
gerne blev lagt kartofler og sået gulerødder. 
Kartoflerne var ”Markens Dronning”, og 
gulerødderne var mest til foderbrug – men 
selvfølgelig også til husholdningen. Til at så 
gulerødder havde far en lille såmaskine, der 
såede en række ad gangen. Der var to hjul på 
siden, så han kunne skubbe den. Han kunne 
tage hjulene af, sætte jern på, spænde hesten 
for og så bruge den som radrenser. Endelig 
kunne han også sætte en særlig plov på og 
bruge den til at hyppe kartofler med. 
          Når roerne var store nok, skulle de 
tyndes ud til en afstand på ca. 20cm. Det 
gjorde far og mor med et hakkejern. Det var 
jeg aldrig med til; kun en enkelt gang hvor 

der var så meget ukrudt, at vi ikke kunne se 
rækkerne. Jeg gik så i forvejen og hev de 
fleste ukrudtsplanter op, så de kunne se ræk-
kerne. Mit arbejde i den tid bestod mest i at 
luge gulerødderne – det var ikke særlig 
spændende. 
          Når jorden var tilsået og roerne tyndet 
ud, indtraf der en mindre hektisk tid inden 
høsten; men der var nok at lave. Huset skulle 
spækkes og kalkes. Far havde gravet en tøn-
de ned i hønsegården mellem æggeblomme-
træet og den hvide syren. En gang imellem 
købte han en sæk brændt kalk; det kom han 
ned i tønden sammen med noget vand. Jeg 
skulle holde mig på afstand for det sydede og 
boblede – det var også lidt skræmmende, at 
koldt vand og tørt kalk kunne te sig sådan. 
Resultatet var læsket kalk, som far brugte til 
både at spække og kalke. 
          Når han skulle spække dvs. udbedre 
huller og revner i ydervæggene, sigtede han 
noget grus – vi havde en stak grus ved sten-
grotten - , blandede det med kalk og vand; 
hvis det skulle være stærkt en håndfuld ce-
ment. Med denne blanding – spæk reparerede 
han skaderne ved hjælp af en murske. Det 
reparerede sted, blev kalket over med en 
kalkkost. Til sidst blev hele huset kalket: 
grundmuren med kønrøg (blåt), stuehuset ud 
mod ”gårdet” okkergult og resten hvidt. 
          Høet skulle mejes; dertil lånte far en 
slåmaskine. Efter det havde ligget og vejret, 
blev det vendt. Når det var tilstrækkeligt vej-
ret, blev det samlet sammen med en hesteri-
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ve, som han havde sammen med Karl Han-
sen. Høet blev samlet i nogle stakke, og efter 
en tid blev det kørt hjem. Høet blev anbragt 
på loftet over stalden. Haverne skulle også 
passes, og roerne hakkes anden gang. 
          En gang imellem tog far tidseljernet og 
gik ud i markerne og stak tidsler. Der kunne 
også være en muldvarp, der drillede. Så tog 
han geværet eller spaden og stillede sig på 
lur. Når muldvarpen begyndte  at grave, fik 
han travlt. Enten at grave den op med spaden, 
eller hvis han skød, så skulle han også skyn-
de sig at grave; for muldvarpen var kun be-
døvet af lufttrykket 
          Hver mandag, hvis det da ikke var 
helligdag kom” Brugsdrengen” fra Årslev 
Brugs og hentede ”Brugsbogen”. 
     Her havde mor skrevet ned, hvad hun 

skulle bruge i den kommende uge. I bogen 
var der to kolonner til priserne; for det var 
ikke alle varerne, der var dividende på – det 
var der f. eks. ikke på gær. Om tirsdagen 
kom ”Brugsmanden” i lastbil med de bestilte 
varer, og han fik de æg, som hønsene havde 
lagt i den forløbne uge; efter de var blevet 
behørigt børstet med en ”sandpapirsbørste”. 
Prisen for æggene blev modregnet for varer-
ne, og en gang om året – gerne ved juletid – 
blev dividenden udbetalt. Det drejede sig 
gerne om et par % af det beløb, der var købt 
for i årets løb. 
    ”Brugsdrengen”  var i begyndelsen en af 
eleverne, og ”Brugsmanden” var en chauffør, 
Brugsen havde ansat. Bestyreren hed Tof-
ting; senere overtog sønnen Viggo posten, og 
Viggos kone Rigmor blev førstedame. Om 

Årslev Brugsforening ca. 1946. Privatfoto. 



 

torsdagen ”grovvarertur”, hvor vi fik kraftfo-
der, hønsepiller, brændsel osv. ; men det var 
ikke nær hver uge, ”den store lastbil” kom 
ned til os. En gang imellem var vi ovre i sel-
ve brugsen; den kom vi til ved at køre fra 
Lumby ad ”Lumbyvejen”, over hovedvej 9 
frem til banelinjen; så lå brugsen umiddelbart 
lige efter på højre side. 
          En jul ønskede jeg brændende en kælk. 

En dag, hvor vi var i brugsen, var vi oppe på 
loftet for at se på et eller andet. Pludselig 
råbte jeg til mor: ”Der står jo den kælk, som 
jeg ønsker mig”. Jeg kunne ikke forstå, hvor-
for mor fik så travlt med at sige, at det havde 
vi ikke tid til, og vi kunne ikke rode i andres 
sager. Forklaringen kom juleaften; for der 
stod kælken – mor havde opdaget, at der 
hang en seddel  på kælken med fars navn. 
          Hver tirsdag var mor – senere var det 
ofte mit job – nede i Nr. Lyndelse og hente 
ugebladet ”Hjemmet” samt et kvart pund 
kaffe og en ”Danmark” hos Ellen. Hun blev 
senere gift med Godtfred Larsen - en fætter 
til politikeren Aksel Larsen; Ellen og Godt-
fred havde forretning lige over for gadekæret 
– Egnsbank Fyn fik lokaler her. Om torsda-
gen kom bageren fra Nr. Søby Mølle med et 
firpunds rugbrød. En sjælden gang kunne der 
vanke en brunsviger; ellers bagte mor selv 
franskbrød og kager. I begyndelsen klippede 
far mig; men senere blev far og jeg klippet i 
en salon på Stationsvejen i Årslev. Mor fik 
ordnet hår hos Olsen i Nr. Lyndelse; han 
havde en salon ved siden af Ellen og Godt-
fred. 
Fortsættelse følger i næste nr. af 
Fælledbladet 
           

fra Lumby og blev senere gift med Jytte, de slog sig ned i Odense, hvor de havde frisørsalon 
i mange år. 
    Olsen startede i det små hos Ellen og Godtfred, men fik senere bygget stor frisørsalon på 
nabogrunden, hvor der i dag er bank. Op ad trappen og til venstre var Olsens Barbersalon, 
til højre Doras Damesalon. 

 
Gadebillede fra 
Nørre Lyndelse, 
april 1943. 
    I baggrunden til 
højre ses Ellen og 
Godtfreds butik, de 
blev gift 8 - 5 - 1936 
og etablerede triko-
tageforretning over-
for gadekæret. 
I forgrunden til 
venstre ses barber 
Olsens piger, Jytte 
og Bente med Ol-
sens lærling Poul 
ved styret. Poul var 

Butik Møllegaard, Birkebjergvej 3, 
Freltofte, 5792 Årslev 

Åbningstid lørdag 10-15  
eller efter aftale 

Tlf. 65902337/22391529 



Åbningsdag på Fælleden 
 
Som sædvanligt åbnede Fælleden på Grund-
lovsdag d. 5. juni og i år var vejret fint uden 
at nogen dog havde risiko for hedeslag. 
På arbejdsdagen d. 29. april var fælleden 
blevet trimmet og senere havde vi fået 4,5 
tons stenmel til forbedring af petanquebaner-
ne. Der var endvidere indkøbt to bord- bænk 
sæt, der desværre først blev leveret ugen ef-
ter. 
    Selv om Grundlovsdag er i kraftig konkur-
rence med andre arrangementet var der mødt 
ca. 20 medlemmer op, som fik snakket 
og drukket kaffe samt nydt de dejlige 
kager, som var fremtryllet til lejligheden 
af Lene og Else-Marie. 
    Petanquebanerne blev flittigt brugt 
selv om den pålagte stenmel endnu ikke 
havde sat sig rigtigt, og kuglerne derfor 
var mere eller mindre ustyrlige (mere 
end sædvanligt ☺) 
                                      -Svend Johnsen 

 

Fællesspisning 

Dysten er i gang 

 
Pause ved gyngen 
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Sognetræf i Salen. 
 

 

Vejret viste sig for en gangs skyld fra sin gode side og lod solen byde velkommen sammen med 
flagene, der var sat i dagens anledning.  

:Hedvig havde lavet en flot udstilling af gamle ting og sager fra lokalområdet.  
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 Dagen startede med et veldækket kaffebord, hvor verdenssituationen kunne vendes en gang 
inden turen gik til Hestehavegaards hverdagsmuseum. 

Vilhelm havde skrevet en sang i anledning af 
sognetræffet. Her viser han den stolt frem 
efter at have sunget den for den fremmødte 
forsamling sammen med Sanne. 

På Kristi himmelfartsdag dag genoptog Hed-
vig i år en gammel tradition med sognetræf. 
For nuværende og tidligere beboere i Nørre 
Lyndelse sogn, kunne man se i indbydelsen. 
Alle er nu, som altid, velkomne i Salen hos 
Hedvig, der stod klar med et veldækket kaf-
febord. 
    På alle ledige borde fandtes både den næ-
re, og lidt fjernede fortid, lagt frem, i form af 
et utal af fotografier, de fleste med forlængst 
hedengangne indbyggere fra området, og 
Hedvig kan fortælle om dem alle. 
    Udover ovenstående er Hedvig i besiddel-
se af en mængde ting og sager, med relation 
til området forstås, skænket af byens borgere 
gennem tiden. Breve, dokumenter, gamle 
regninger fra byens handlende. Undertøj og 
duge med tidkrævende hvidsømme, sirligt 
broderet af vore formødre, tænke sig, at de 
fandt tiden mellem alle deres andre gøremål. 
Gamle venner mødtes, og snakken gik livligt 
medens de fremlagte ting nøje blev studeret. 
En lille udflugt til Hestehavegaards Hver-
dagsmuseum i Søsted, blev det også til. Dette 
med udflugterne er ligeledes en del af traditi-
onen i forbindelse med sognetræffet. Ved 
tidligere sognetræf, er blandt andet cykelfa-
brikken Kildemoes, Carl Nielsens Barndoms-

hjem og Keld Moseholms atelier blevet be-
søgt, for nu lige at nævne nogle enkelte. 
Tak til Hedvig at hun igen og igen orker at 
hjælpe os med, at holde fast i historien. 
                                               -Else-Marie. 
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Bibliotekets tilbud til ældre og handicappede. 
 
Hvis du har problemer med selv at komme på biblioteket - eller har svært ved at læse 
almindelige bøger, - så har Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne forskellige tilbud til dig. 
 
BIBLIOTEKET KOMMER 
Er en ordning for alle, der af en eller anden årsag ikke har mulighed for selv at kom-
me på biblioteket. 
Det betyder, at ældre, syge eller handicappede kan få bragt biblioteksmateriale direk-
te til sin bopæl. 
    Man skal blot kontakte sit nærmeste bibliotek og fortælle, hvilke ønsker man har. 
    Det er muligt at låne romaner, erindringer og rejsebøger m.m. 
    Hvis man ser dårligt, har vi ca. 600 bøger med stor skrift.  
    Vi har desuden en stor samling af lydbøger på kassettebånd og bøger indlæst på 
CD. 
Som noget helt nyt har vi også lydbøger i MP3 format, hvor en hel bog er samlet på 
én CD.  
Biblioteket har også alle genrer indenfor musik på CD - samt film på DVD. 
Vi bringer poser med de ønskede materialer ud en gang om måneden, og de læste bø-
ger kan samtidig returneres.  
    Det er gratis at få bragt og hentet biblioteksposerne. 
Der er allerede rigtig mange i kommunen, der får byttet bøger på denne måde, men 
der er plads til flere, og I er meget velkomne til at kontakte det nærmeste bibliotek 
for at få flere oplysninger eller blive tilmeldt. 
 
Venlig hilsen 
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 
 
Anette Banke Torup 

 
DEMENTI: 
 
I forrige nummer af Fælledbladet bragte vi Karsten Lindhardts portræt af 
sognepræst Anders Kjærsig. Lindhardt skrev, at Kjærsig blandt andre stil-
lede op til bispevalget mod provsten i Sdr. Nærå, Inge Dalsgaard Jensen. 
Det er ukorrekt. Provsten stiller ikke op. Af samme grund kan sognepræst 
Thue Petersen, Nr. Lyndelse. naturligvis ikke være stiller for hende. Han 
er i dag stiller for en anden kvinde, nemlig bispekandidaten Kirsten Jør-
gensen i Kerteminde Sogn.  
 
Karsten Lindhardt beklager fejloplysningen. 
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Mandag den 13. august 2012 mødte en stor del af byens befolkning op for at hylde sit unge 
bysbarn  -  Lasse Norman Hansen, der i en alder af bare 20 år havde vundet olympisk guld i 
disciplinen omnium, banecykling. 
At det var en festdag ud over det sædvanlige, kunne ingen være i tvivl om. Der var pyntet 
med flag og medierne var mødt talstærke op. Længe ventedes der og man orienteredes løben-
de om hvor dagens hovedperson befandt sig og hvornår ankomst kunne forventes. Alle al-
dersgrupper var repræsenterede i en fælles oplevelse, og en fælles hyldest af Lasses flotte 
præstation. En rigtig festdag, der er værd at huske, og som ikke blev mindre mindeværdig af 
et fornemt traktement og et flot fyrværkeri. Sponsorer og arrangører fortjener stor anerkendel-
se for indsatsen.                                                                                            -tekst og foto: PA 



 
Carl Nielsens 147 - års 
fødselsdag. 
Traditionen tro indbød 
Carl Nielsens Vennek-
reds og Odense Bys 
Museer til fødselsdags-
fest i Barndomshjem-
met. 

Netop den dag beslut-
tede himlen at åbne sine 
sluser, som den senere 
skulle gøre adskillige 
gange gennem en lang, 
regnfuld sommer. 
Efter mange overvejel-
ser blev det besluttet at 
flytte arrangementet til 
Kirkesalen i Nørre Lyn-
delse, hvor de mange 
gæster fik en dejlig 
eftermiddag. 
 
 

Fortjent hyldest til museets kustoder, tre gange Hanne. 
Foto: Else-Marie 

Musikalske indslag fra elever ved Faaborg-Midtfyn 
Musikskole. Foto: Else-Marie 

Tine Jarl underholder med sange fra den danske sangskat.  Den unge 
mand i døråbningen hedder Lauritz Jacob Thomsen, han og Tine 
mødte hinanden i en imponerende duet.Foto: Else-Marie 

CARL NIELSEN 
I  KIRKESALEN 
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Hvordan får vi en ny præst i 
Nr. Lyndelse sogn? 
 
Freltofte, Lumby og Søsted skal sammen 
med resten af sognet have ny præst. Jeg er 
blevet opfordret til at skrive lidt om det. Thue 
har søgt og fået stilling ved Dyssegård kirke i 
Helsingør stift, jeg ville gerne have beholdt 
Thue lidt længere, men tiden er ikke mere til 
livstidsstillinger og jeg ønsker familien alt 
godt i det sjællandske. 
    Det er en lang procedure, når en ny præst 
skal ansættes. Jeg kan fortælle at alt med da-
toer for ansættelse af en ny præst, bestemmes 
af stiftet, dvs. biskoppen, men man kan gøre 
sin indflydelse gældende og presse lidt på. 
Det er lykkedes at få stillingen opslået fra d. 
28. august, med håb om indsættelse i embe-
det 15. nov. eller 1. dec. 
    Menighedsrådet (MR), er ikke helt alene 
om opgaven. Biskoppen – eller i biskoppens 
fravær, domprovsten, Henrik Vig Poulsen og 
provsten, Inge Dalsgaard Jensen hjælper med 
at gennemgå ansøgningerne, men det er ude-
lukkende MR der vælger hvem og hvor man-
ge de ønsker at høre prøveprædike og have 
en samtale med – det vi på det almindelige 
arbejdsmarked kender som en ansættelses-
samtale. 
    Efter samtalerne mødes MR igen med bi-
skoppen, der gennemgår de særlige valgreg-
ler, der er ved valg af en ny præst og derefter 
går biskoppen uden for døren og menigheds-
rådet stemmer om kandidaterne. Hvis der ik-
ke er enstemmighed, er der flere valgrunder 
inden den nye præst er fundet. Det er MR der 
vælger, men hvis der ikke er enstemmighed, 
kan biskoppen udpege den han/hun mener, er 
bedst for sognet. Det er kirkeministeriet der 
udnævner præsten. 
    Alt omkring ansøgere og prøveprædikener 
er under yderste diskretion, akkurat som når 
et firma søger nyt personale. 
    Thue har befundet sig godt i Nr. Lyndelse 
og når den nye præst kommer, er det en vig-
tig opgave for sognet også at tage godt imod 
ham/hende. Det kan bl.a. gøres ved at invite-
rer til lokale arrangementer, fx på Fælleden, 
at møde op til arrangementer i kirkesalen og 
ikke mindst at bakke op om gudstjenesten og 
at stille spørgsmål til det man ikke lige for-
står. 
    Hvordan får vi et nyt menighedsråd i Nr. 
Lyndelse sogn 
    Det er 12 år siden jeg sagde ja til at blive 
opstillet til MR. De første 2 perioder gik me-

get roligt. Der var en formand, en kasserer, 
en graver og en præst der var gamle i gårde. 
Jeg var måske ikke så engageret, for de andre 
kørte jo biksen. 
    Så fik vi ny graver, ny præst og senere et 
næsten nyt menighedsråd – og så blev mit 
engagement vækket til live, for ingen ting 
kørte mere af sig selv. 
    Udover den turbulens, som Stiftstidende 
næsten har mere styr på end jeg, har der væ-
ret mange opgaver at løse, som MR i stor ud-
strækning har løst i fællesskab og enighed. 
Anvendelse af jordsalgsprovenuet til bl.a. 
renovering af kirkegårdsdiget, renovering af 
tagene på præstegården, renovering af præ-
stegårdshaven og gårdspladsen. Konfirmand-
lokalet er lavet færdigt med lyddæmpning og 
nye møbler, så det fremstår tidssvarende og 
indbydende. 
     Derudover også det almindelige menig-
hedsrådsarbejde med økonomi, personalele-
delse, kirkegårdsdrift og arrangementer, hvor 
det har været et ønske fra MR, at der i løbet 
af året er tilbud til alle aldersgrupper. Det er 
en glæde, når der i ugens løb har været 50-
100 personer involveret i forskellige arrange-
menter. Jeg vil ønske, der i fremtiden kan 
bygges mere ud på det begyndende samarbej-
de med andre sogne om arrangementer, som 
arrangementet med Hildegard af Bringen, 
hvor over 100 personer deltog. 

 

 

 

Intet for småt  -  intet for stort 

Vi dækker hele Fyn 



    Jeg har syntes, at det har været spændende 
at være med til at vedligeholde den middel-
alderende kirkebygning, og tænke tanker om 
kirkegårdens udvikling. 
    Selvom pressen gerne vil give udtryk for, 
at der kun er kiv og ballade, er menigheds-
rådsmøderne med de fremmødte medlemmer, 
foregået i ordentlighed, også selvom det ikke 
altid har været nemme valg at træffe og selv-
følgelig har MR ikke altid været enige. 
 
    Der er valg til menighedsrådet her i efter-
året, - se omtalen i september kirkebladet. - 
Menighedsrådet i Nr. Lyndelse sogn består af 
7 personer, der alle er på valg hvert 4. år. 
Det er mennesker, der er medlemmer af fol-
kekirken i Nr. Lyndelse sogn, der vælger me-
nighedsrådet og derfor er det vigtigt at inte-
ressere sig for, at der bliver valgt et funkti-
onsdygtigt menighedsråd. Det kan gøres ved 
at få talt sammen om, hvem der har de kom-
petencer der skal bruges: administration, 
økonomi, personaleledelse, bygningstilsyn, 

drift af kirkegård og igangsætter for sognear-
bejdet, - at give mulighed for at mødes i for-
skellige fællesskaber. - 
     Det kan lyde voldsomt og der kan også 
være en del arbejde i det, men den enkelte 
skal ikke bestride alle kompetencer og der er 
også hjælp at hente hos provstiet, stiftet og 
div. konsulenter tilknyttet bl.a. fra national-
museet. 
     For at lette arbejdet har nuværende MR 
valgt at få en forretningsfører, der ordner 
regnskabet og for det nye menighedsråd vil 
det være muligt at graveren overtager en del 
af kirkegårdsadministrationen. 
    Der er orienteringsmøde for alle d. 12. 
september kl. 19.30 i kirkesalen, hvor MR 
orienterer om de sidste 4 års arbejde og der-
efter er der mulighed for at de fremmødte, 
dog kun folkekirkemedlemmerne, kan opstil-
le en liste til menighedsrådsvalget d. 13. no-
vember. 
                                                 -Astrid Larsen                                                                       

Der var fulde huse ved Thues sidste gudstjeneste. Foto: PA 
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TV optagelse i  

Freltofte 
 
Signe Rye har været i Freltof-
te. Hun har besøgt tre husstan-
de på Freltoftevej. 
Optagelsen bliver udsendt i 
TV Fyn d. 15 sept. kl. 20.15 
og programmet hedder 
"Haver på min vej". Hvis du 
ikke har lejlighed til at se det 
direkte kan du se optagelsen 
på nettet. 

Nød lærer nøgen 
kvinde at spinde 
  Fossile brændstoffers 
himmelflugt har forstær-
ket kreativiteten og op-
findsomhed hos beboere i 
Freltofte. Ikke mindst 
inden for boligopvarm-
ning. Mange har brænde-
ovne til supplement. 
    Pillefyr og brændefyr 
med eller uden akkumu-
leringstank er populært. 
Der er faktisk oprettet en 
fælles træpilleindkøbsfo-
rening for at købe billige-
re ind. 
    Der er også mange der har solvarme. Jør-
gen Knudsen og Lone Bostrøm har fået in-
stalleret jordvarme for et års tid siden. De er 
begge meget tilfredse og melder om halve-
ring af brændselsudgifter i forhold til olie. 
Claus Arentoft har som den første i byen fået 
installeret et 5 kw solcelleanlæg som i frem-
tiden skal dække ejendommens strømfor-
brug. 

    Nu bliver det spændende, hvornår den 
første el-bil kommer til byen, men rygterne 
siger at i Freltofte Gl. Brugs har de anskaffet 
sig ikke mindre end tre el-cykler. Der er må-
ske begyndelsen til en ny epoke. 
 
 

Claus Arentoft's solcelle anlæg.    
Foto: Åge Spejlborg Hansen 



Vi gør det selv 
 
   Hos Åge og Karen Margrethe Freltoftevej 
45 er de omsider blevet færdige med deres 
nye udestue. 
    Det er en svensk produceret udestue der 
blev leveret som samlesæt. Alle vinduesparti-
er er med skydedøre så temperaturen kan 
holdes nede også når det er højsommer. Åge 
har stået for sokkel, gulv og opsætning af 
stuen. Karen Margrethe har udført malerar-
bejde og indvendig indretning. 
    De påtænker også at installere en brænde-
ovn med rude som kompensation for fjernsy-
net i det kommende efterår. 
 
    Hos Knud Henriksen Freltoftevej 24 er der 
bygget en garage. Den er på 34 m2 og med el
- vippeport. Der er plads til både bil og red-
skaber/værksted. Den er bygget af vedlige-

holdelsesfrie materialer. Knud er tømrer men 
nylig gået på efterløn. Dette borger for godt 
håndværk og kvalitet. 
 
    Karsten og Vibe Lindhardt er ved at udvi-
de deres åbne carport. Karsten har ekspertise 
udi murerfag og brolægning, så dette er selv-
gjort. Tømrer Peter Boysen, Freltofte har 
entreprisen på spær og undertag. Overtaget er 
for øvrigt jord med vegetation som Karsten 
selv fuldender. 
    Så vidt vides er det eneste tag med jord i 
Freltofte. Jordtaget afgiver næsten ikke regn-
vand til omgivelserne, da regnen bliver op-
fanget i jordlaget og genbrugt via planter og 
øvrig fordampning. 
    Arealudvidelsen skal bruges til brændehus 
samt til at huse autotrailer. 
 

Set og sket. 
 
Vi vil med dette nummer af Fælledbladet 
prøve at starte en ny side op. Vi forestiller os, 
at den skal omhandle, hvad der sker af for-
skellige tiltag i nærsamfundet, men den kan 
for den sags skyld omhandle hvad som helst, 
et fotografi af en flot solnedgang over mo-
sen, en tur til Davinde Grusgravområde, et 
godt digt, kun fantasien sætter grænser, en 
side hvor alle kan bidrage med, hvad der lige 
måtte falde for. 
 
 
Bidrag sendes til redaktionen: 
Else-Marie Albrekt 
Søstedvej 19  
5792 Årslev. 
 
else-marie@syssel.dk 
 

 
 

Ugler i mosen............ 
   Beboere i Freltofte og moseområdet hører 
jævnligt uglens skrig om natten. 
For år tilbage måtte beboerne også lægge øre 
til en påfugls karakteristiske skrig da den 
havde for vane, at overnatte i træerne ved 
Nyboe Kro. Den var vist nok oprindeligt 
indvandret fra Lumby. 
    Lone Bostrøm i den gamle skole Freltofte-
vej 14 lægger bolig til en flagermuskoloni. 
De bor over 1 sals loft og taget. Der har de 
boet i flere år. Også hos Claus Arentoft Frel-
toftevej 36 er der nylig flyttet flagermus ind 
under taget. I mosen fouragerer gæssene på 
engdragene og et svanepar svømmer i de 
tidligere tørvegrave. Tyrker - og skovduer er 
der overalt. 
    Der er et mangfoldigt og alsidigt dyreliv 
der har valgt at bosætte sig i området. 
    Jo Freltofte er et dejligt område for både 
mennesker og dyr. 
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Foto: Åge Spejlborg Hansen 

" I lyst og nød ". 
Af Hanne Christensen. 
Foto: PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det at vågne en tidlig morgen, lige før lyset 
kommer, ligge der i grænselandet mellem 
søvn og virkelighed, høre lyden af gæssene, de 
dejlige gæs. Det var helt hendes egen lykke, 
verden var tryg, intet var endnu sket, alt var 
godt. 

    Hun kunne stadig huske den første gang, 
hun lagde mærke til gæssene. Det var en tidlig 
forårsdag, marts var det, høj himmel - da kom 
de trækkende, en stor flok, hilsende, hun stod 
der med nakken tilbage, til tårerne kom. 
    Da de for snart mange år siden flyttede på 
landet, følte hun det, som om hun blev puttet i 
en æske, og låget smækkede i. De kom en 
vinterdag med tidlig mørke; den lille by var 
helt uden lyde, ingen biler - bare brune våde 
marker, og der for enden af en af dem lå 
hendes hus. De brune marker, som hun senere 
skulle blive så fortrolig med, når de skiftede 
fra det mørke tunge til det spæde lysegrønne, 
og endelig ved regn og sol og bondens hjælp; 
det færdige værk, den modne mark, hvor val-
muer stod og rødmede over al den herlighed. 



 
 
 

    Som hun blev fortrolig med vejr og vind, 
med grusveje, med al det der dufter af på 
landet, med al det man spørger om på landet, 
blev landet fortrolig med hende. 
    Så kom alle årene, mens børnene var små, 
barnevogn, trehjulede cykler, hun rykkede 
tættere på landsbyens liv. Skolen blev plud-
selig meget nærværende; kunne og ville den 
tage vare på hendes børn på en måde, hun selv 
kunne acceptere? Det gik op for hende, at man 
ikke bare kunne bo på landet. Man måtte in-
vestere en del af sin tid og sin sjæl, hvis tin-
gene skulle hænge sammen - ikke bare for en 
selv. Hun kom i skolenævnet, skolen var lille, 
hun tænkte på gæssene; luft under vingerne, 
flyv højt - hun var begyndt at spinde sin røde 
tråd, for det der netop, også for hende, var 
trygheden i hverdagen, landsbyens kendte 
rytme blev tit en hæmsko, når beslutningerne 
skulle tages - sårbarheden var stor på begge 
sider. 
    Da den ældste dreng skulle konfirmeres, 
kom hun i menighedsrådet. Hun havde ikke 
været nogen trofast kirkegænger så måske 
skulle hun slet ikke have sagt ja, da hun blev 
spurgt; men det var med kirken som med 
skolen noget andet, der drev hende - det var 
glæden ved at opleve sig selv indefra, at det 
hun tænkte var med til at gøre en forskel. For 
det var ikke lige meget, at de små butikker 
lukkede, at de brune marker blev til parcel-
huskvarterer, at man i centraliceringens hellige 
navn lukkede et lille åndehul, biblioteket. 
Tiden sagde man, følg med udviklingen - selv 

de gamle må følge med! Sæt en motor på rol-
latoren! For nu ender du, selv de små steder, 
dine dage på et sundhedscenter.  Hun havde 
hørt det så tit, at man ikke kunne standse ud-
viklingen - lige nu ønskede det meste af ver-
den, at man kunne. Hendes verden, hendes 
røde tråd var ved at være brugt: Ældreråd, 
vennekreds, små ting, små skridt. Sårbarheden 
var stadig stor, landsbylivet skrøbeligt, hun 
havde lært, at måden aldrig var lige meget. 
    Hun havde jo også haft tiden til det - hjem-
megående som man sagde ( det lød næsten 
aldrig som en kompliment ). Tid, ja, ja, det var 
ikke tiden, der fik hende ud af huset; det var 
angsten for at miste sig selv. Det hun vidste 
hun også var. Det var uroen for, at den verden, 
hendes børn skulle møde uden for havelågen, 
var den god nok? Små skridt, mange kvinder 
tog i de år små skridt. Nu jogger hele landet, 
det er sundt, siger man. For hvem? 
    Hun kunne stadig sidde på sin cykel, nyde 
synet af en nypløjet mark, mærke sin puls, sin 
alder - figuren! Ja, den kunne være en anelse 
smallere. Hun havde det med at rime, hør selv: 
" Men her fra min saddel, mit øje kan skue 
Naturen selv, beskriver den yndigste bue. " 
    I aften er der møde i forsamlingshuset - de 
politiske partier stiller op før kommunalvalget. 
Selvfølgelig kommer hun, om ikke andet så 
for som en gammel cirkushest at hvirvle lidt 
støv op fra manegegulvet. 
    Nu er det mange år siden, hun kom ud af 
den mørke æske. Forelskede sig for altid i 
gæssene, markerne, den første svale - blev en 
del af landsbyens røde tråd. En drøm er til-
bage: at mødes en morgen, lige før lyset kom-
mer, som gæssene snadrer lidt hyggeligt sam-
men, og så - op i lyset, med luft under 
vingerne. 
 



Sct. Hans i Freltofte ----- 
2012. 
 
”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde….”  
Jah….. 
 
Ilden ejer en magi i sig. Den er et symbol på 
livsgnisten i mennesket -   
ilden er hele tiden i bevægelse, den er sulten 
efter mere ilt og træ,  
som den glad fortærer, og så lægger den efter 
sig et spor af aske.  
Ilden giver kraft og den ødelægger. 
 
Heksene og troldene - alle væsnerne – alle de 
underjordiske - de er derude –  
og fordi vi er sådan nogen civiliserede væsner, 
der har glemt at leve det naturlige liv,  
så vil vi brænde dem og skræmme dem væk. 
 
Men sådan en særlig midsommer aften er der 
noget, der drager os.  
Vi forlader stuens lummerhed og går ud i natu-
ren 
 – draget af dens storhed og besættende magt. 
 
Og vi går ud for at finde et af de højeste punk-
ter i Freltofte - det højeste i miles omkreds – det 
er Fælleden ! 
Det er skumring, mosekonen brygger sin forfø-
rende drik, engen dufter lysegrønt af græs, so-
len er gået ned, eller er i hvert fald på vej, så 
den sender lange skygger fra træerne og fra os 
selv, det er naturens ånd, der lokker og forfø-
rer – 
 

Hvor kom denne ånd fra – jo, - 
 
Gaia- det er moder jord-   
hun gav alle de tørre sletter, de hule høje og de 
kolde vande  
kærlighedens varme, i form af en ånd.  
Naturen får liv af denne ånd, som hedder Eros. 
 
Og så var det sådan, at dengang for længe si-
den, da Vorherre sad deroppe i himlen sammen 
med alle sine engle, da var den engel, som han 
anså for sin smukkeste og nærmeste engel, 
nemlig lysenglen, kommet i tanke om, at han 
ville til at regere!  
Og derfor opstod der krig i himlen.  
Englene sloges i en drabelig kamp, og Gud 
sendte Lucifer, for det var ham, det var,  
ned i underverdenen, så han kunne regere der i 
stedet for. 
      
 2. 
Han tog alle sine venner med sig, og dem der 
landede på bjerge, høje og banker, blev til 
bjergfolk eller trolde, dem der faldt i skove, 
enge eller moser blev til ellefolk,  
dem der faldt på bygninger blev til nisser og 
gårdboere, og dem der faldt i vandet blev til 
havfolkene. 
Alle disse væsener har derfor en naturånd, og 
på hver sin måde lokker de og drager menne-
skene. Vi går alle sammen rundt med en hunger 
efter denne ånd eller en angst for at blive grebet 
af den. 
 
Når man går hjemmefra på midsommeraftenen, 
kommer man let væk fra sine venner i tågedi-
sen, fra manden eller konen, som luntede med, 
fra børnene som hujer med hinanden et helt 
andet sted. 
I tågen er der sylfider som er lette og transpa-
rente, i højen er der trolde så grove og klodse-
de, og nede i mosen i det grumsede vand er 
havfolkene, der er grønligblå og har langt bøl-
get hår. 
Ingen ved om de er onde eller gode, det kom-
mer alt sammen an på, hvem de møder. 
 
Men vor gode Freltofte-mand vandrer af sted 
…… 
og der – når han er oppe på bakken - så åbner 
højen sig - det er som om  
den står på gloende pæle – og manden, der er i 
sin bedste alder, ser ind i et fortryllende rige. 
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Han er ikke i stand til at holde sig tilbage, han 
bliver opslugt af højen og ført længere og læn-
gere ind i jorden. Det er små gnomer og dvær-
ge, eller store tunge trolde, der fører ham af 
sted - de skal måske bruge en brudgom til en af 
deres henrivende troldedøtre.   
Han er på vej til at gå fra én verden over i en 
anden!  
Det kan være farligt, for han bliver besat! 
Og når man bliver det, har man slet ikke lyst til 
at blive reddet ud af højen igen. 
 
Nogen af troldene har flere hoveder, nogen 
lugter muggent ligesom den fugtige jord, 
deres øjne brænder som bål, de har negle som 
bukkehorn, og rumpen er lang og behåret – de 
ser dumme ud, men egentlig er de kloge, og 
deres enkle tanker er runde ligesom stenene. 
De kan udføre trolddom -  altså kaste forban-
delser over folk, som de ikke kan lide,  
eller fortryllelse over dem, de kan lide. 
 
Manden drages ind i deres verden, og langt 
inde i bjerget ligger der en skat.  
Det er skatten af kundskab, for troldene ejer 
nemlig i deres naivitet naturens viden.  
      
 3. 
Men troldene har en salve, som, hvis de gnider 
den i menneskenes øjne, giver alting et andet 
perspektiv, og derfor glimter skatten som guld, 
og hulen bliver til et palads af perlemor. Det får 

manden til at gå længere og længere ind i bjer-
get i vild guldtørst. Men så er det, at bjerget kan 
klappe sammen, og han kan ikke komme ud 
igen! 
 
Naboen er også ude at gå på denne aften.  
De skulle jo sammen fejre Sct. Hans oppe på 
Fælleden!  
Og så kan det ske, at han i tågen begynder at se 
mange skikkelser - han bliver forvirret – det er 
skovens grønne skikkelser – elverfolket.  
De danser. De svinger sig pludselig op bag en 
busk eller ud af et træ.  
Det er, som om der er et lys, og så løber han 
efter det, væk fra skovstien, ind imellem buske 
og krat, vildnis og brombærranker.  
 
Han er faret vild ! Selvom han kender Freltofte 
så godt –  
og elverpigerne danser foran ham uden at røre 
jorden. De danser rundt og rundt i cirkler, og 
der kommer hekseringe i græsset, der hvor de 
har danset. 
 
De er hule i ryggen, og så har de trukket ham 
med ind i elverhøjen, hvor de giver ham et fan-
tastisk måltid mad – men det viser sig jo, når 
han et par dage efter  
får gnedet øjnene, at det bare er det rene ande-
mad og mosevand, han har fået. 
Ja, måske bliver han der i flere dage, for natu-
rens eros har overtaget ham –  
han var nemlig blevet elverskudt! 
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Men konerne til de to mænd har i løbet af nat-
ten forandret sig til hekse, og nu er de  parate til 
at få disse mænd tilbage – og det hjælper den 
kvindelige skytsånd med –  
den bor nemlig i Alrunens rod. 
 
Alrunen er en lille plante med fine blomster og 
en stor tvedelt rod, der ligner en mand med 
hans attribut. Den vokser helt sikkert også oppe 
på Fælleden ! 
Det gælder om at få gravet Alrunen op. I tre 
nætter i træk skal hun påkalde Alrunens ånd og 
hylde den, så grave planten fri, og hvis der 
kommer en hund forbi, binde en snor fra plan-
tens stængel til hundens hale, og lade hunden 
trække den op –  
Hunden dør, men ånden i roden lever!  
Hvis hun så spiser alrunens rod, får hun noget 
at vide om de hemmeligheder,  
der var inde i højene. Det er et stærkt afrodisia-
kum, og man kalder den i Bibelen for kærlig-
hedsæbler. 
Så kan hun tage ”manderoden” med ind i huset 
og give den tøj på og give den mad hver dag, så 
har hun en dragedukke, og den bringer lykke ! 
      
 4. 
Når kvinderne sådan pludselig mister deres 
mænd i tågen, så skal de selv passe gevaldigt på 
ikke at møde Bukketrolden!  

Han springer direkte op af jorden, har mande-
krop, bukkehorn i panden, bukkeunderkrop, 
braknæse, og så er han dækket af hår.  
Han er frygtelig liderlig og han vælter sig i vin. 
Han har satyriasis! 
Forskellen på ham og ellepigerne er, at de lok-
ker , men han griber med magt –  
så pas på ham ! 
 
Når Freltofte-konen så endelig har fundet hjem 
igen efter en farefuld nat på Fælleden,  
så finder hun minsandten sin mand siddende 
hjemme i stuen, med hovedet ned i computeren 
- han sover – han har efterladt sin krop der-
hjemme, mens sjælen var bjergtaget på Sct. 
Hans aftenen. 
Han taler sort, da hun vækker ham, og er gan-
ske kulret, og så er det, at hun skal forlange, at 
han kravler igennem et hult egetræ, så han kan 
blive renset for alt det ”snavs” han har været 
ude i hele natten. 
At kravle igennem et hult træ virker lige så godt 
som at blive døbt – igennem hullet eller ned 
under vandet, og du er blevet ren igen. 
 
Og det var også det Johannes Døberen fra 
Bibelen gjorde – ned under vandet i Jordanflo-
den !  
Det hjalp bare ikke ham selv, fordi, da han hav-
de fornærmet Kong Herodes, blev han smidt i 
fængsel, og da Herodes  ́ steddatter, Salome, 
skulle danse de syv slørs stripdans  -  et stykke 
tøj af for hver dans – måtte hun vælge en gave, 
og hun valgte Johannes Døberens hoved serve-
ret på et fad.  
Det fik hun – og derfor brænder vi også bål for 
ham i dag !! 
 
Bålet flammede op, heksen brændte, Drach-
manns vise blev sunget, og kransene, der var 
blevet bundet af birkeris og smykket med 
blomster, symboliserende alle de gode ønsker 
og håb, blev kastet ind i den kraftfulde ild – 
først blev dog alle vore skuffelser, hæmninger 
og fordomme hældt ind i hullet i midten, så 
ilden kunne udøve sin ødelæggende virkning på 
dem. 
 
Et sommerknus blev der delt ud til alle i den 
smukke aften – og så fortsatte festen med sang 
og musik til langt ud på den lyse nat. 
 
Agnethe Bjørn. 
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NATTERGALETUR 2012 
Årets nattergaletur var usædvanlig velbesøgt. Folk fra nær og fjern var mødt op for at få den-
ne helt specielle oplevelse med. Som det ses af billederne, var vejret også helt perfekt, så der 
var al mulig grund til at nyde aftenen. Anders Kjær fortalte veloplagt om mange af de spæn-
dende planter der kunne ses undervejs. Gøgeurten, der er fredet, stod i blomst, og vi fik at 
vide, at den havde godt af en gang imellem at blive trådt ned af græssende kreaturer. 
Tekst og foto: Peter Albrekt 


