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DET SIDSTE BLAD! 
Kun fordi du ikke har fornyet dit årskontingent for 2007, så læser du det sidste nummer af Fælled Bladet. 
Du får derfor ikke 3. del af Freltofte-smedens saga, du får ikke de lokale nyheder, kan ikke læse om nye 
folk, der flytter til, og om gamle beboere, der flytter fra Lumby, Søsted og Freltofte. Du får ikke mere de 
nyttige havetips og de gode opskrifter eller kan ikke mere deltage i quiz´er, krydsordsopgaver og sudo-
ku´er. Du får ikke at vide, hvornår og hvor en husmand fandt en stor guldbarre i på sin jord. Du kan ikke 
mere læse om egnens spændende historie fra oldtiden over vikingetiden og til hvert hus på egnen, der kan 
fortælle en god historie om de folk, der boede engang og nu i dag. 
    Mere end 200 andre medlemmer har fornyet deres medlemskab i 2007 og får naturligvis leveret bladet.  
Men vi kommer til at savne dig blandt læserne – bare fordi du ikke har betalt.  
SÅDAN BETALER DU! 
Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, partitilhørsfor-
hold og bopæl. Foreningen har en ulønnet bestyrelse. Freltofte Fælled har lejet en tønde land på Freltofte-
vej 43, hvor der er skabt en fodboldbane, to petanque-baner, gynger, klatrestativer og legehus, og forenin-
gen 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 25 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 

HUSK LIGE! 
LØRDAG 28. APRIL, kl. 10 til ca. 14: Arbejdsdag på Fælleden, Freltoftevej 43. 
Foreningen byder på frokost, øl, vand og kaffe. 
LØRDAG 12. MAJ, kl. 14: Vi hejser flaget, synger en sang og begynder med en ekstra ordi-
nær generalforsamling, hvor vi enten skal vedtage eller forkaste vedtægtsændringerne, der blev foreslået 
på generalforsamlingen søndag 25. marts 2007. Derefter kaster vi os over øl, vand, kaffe og godt bagværk, 
før vi begynder at lege og dyste på Fælleden. 
TORSDAG 24. MAJ, kl. 19.30: Nattergaletur i Freltofte Mose. Vi mødes hos Vestergaard 
på Vesterled, Mosevej 4. 
LØRDAG 23. JUNI, kl. 18: Finn og Lulu er igen værter for årets Sct. Hans aften med stort 
bål og hjemmebragt mad og drikke. I 2006 var vi mere end 120 gæster i loen og på Fælleden. 

KØB BILLEDERNE! 
Du kan købe kopi af de fleste fotos og illustrationer i Fælled Bladet og på vor hjemmeside, www.freltofte.info. 
Prisen for en cd-rom med op til 15 fotos er 25 kr. Bestil de fotos, du vil have hos Karsten Lindhardt. Eventuelt 
overskud af foreningens fotosalg går ubeskåret til foreningens kasse. Cd-rommen kan du bruge, hvis du ønsker 
at få fotopapir-kopier i forskellige størrelser hos din fotohandler. 
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NY LANDSBYFORENING FOR FRELTOFTE, LUMBY OG SØSTED 
Regnskabsfører Claus Arentoft var i passende højt humør, da han fremlagde årsregnskabet for 2006. Med 
udsigt til foreningens konkurs og lukning i foråret 2005 har han og andre troldmænd sikret fælledforenin-
gen en solid platform med et overskud i 2006 på 13.500 kr. og egenkapital 26.500 kr. 
Han havde 32.000 kontante kroner i kassen, da vi nåede nytårsaften. Indtægterne i 2006 var 43.500 kr., 
mens udgifterne desværre fulgte med deropad på 30.000 kr. Og kontingentet, der i begyndelsen af dette 
årtusinde var 200 kr., kan nu også i år holdes nede på 100 kr. 
    Budget 2007 er fornuftigvis sat en smule forsigtigt. Vi håber at tjene 28.000 kr., at udbetale 17.500 kr. 
og hente et overskud hjem på 10.500 kr.    
    Det lange referat fra generalforsamlingen 25. marts 2007 i Nyboes Selskabsforening kan læses på 
www.freltofte.info, og de medlemmer, der ikke har adgang til Internet kan få en printkopi fra et af besty-
relsesmedlemmerne. 
    Bestyrelsen har besluttet at ændre vedtægterne og lave Freltofte-foreningen om til en landsbyforening, 
der indbefatter Lumby, Søsted og Freltofte. Fælled Bladet skifter ikke navn, men det gør foreningen til 
FÆLLEDEN. De nye vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen i marts, men vedtægterne skal 
efter reglerne enten bekræftes eller forkastes på en ekstra ordinær generalforsamling lørdag søndag 12. 
maj kl. 14.00 på Fælleden. 
    Efter flere års bestyrelsesarbejde trådte Benni Nielsen, Freltoftevej 35, ud. Han bor i Købmand Hansens 
gamle butik og privatbolig. Foreningens næstformand Kurt Bager, Freltoftevej 8. ønskede ikke genvalg. 
Han bor på Ove Købmands gl. gård, der også var en købmandsforretning i Freltofte. Claus Arentoft, der 
bor i det gamle mosehus i ”Hullet” på Freltoftevej 36, var ikke på valg. Men det var Jens Ole Storm Pe-
dersen, der bor på udflyttergården Vesterled på Mosevej 4, og Karsten Lindhardt, der bor i Freltoftes må-
ske ældste hus på Mosevej 1. De ville gerne genvælges, og det blev de. Nye i bestyrelsen er Inge Hvass 
Frandsen, der bor i ”Thuehuset” på Mosevej 10. Det gamle, fattige fodermesterhus er i dag bygget om til 
en pragtvilla. Og endelig blev bestyrelsen forstærket af Else Marie Albrekt, der bor Søstedvej 19 på 
Hestehavegaard, der var en udstykning fra den store gård på Freltoftevej 41. 
   Et er sikkert og vist, Jens Ole Storm Pedersen, er uændret formand, og i næste nummer fortæller vi, hvad 
de andre bestyrelsesmedlemmer påtager sig af ansvar og pligter.                                                            -hardt  
ANNONCEPRISER 
Redaktionen ønsker både lave priser og glade annoncører, men det er ingen hemmelighed, at uden gode 
annoncører vil det knibe med at få bladets økonomi til at hænge sammen – og følgelig svært at få bladet 
udgivet til vore 700 læsere. 
     Hvis du vil tegne en annonce i Fælled Bladet, så har vi fem tilbud med en lav pris pr. nummer: 
    1/1 side 400 kr. 
    l/2 side 200 kr. 
    1/3 side 150 kr. 
    l/4 side 100 kr. 
    Hvis du ønsker at blive optaget med en fremhævet linje i vor håndværker-rubrik er prisen 200 kr. i alt 
for fem numre i 2007.    
     Vi hjælper gerne med den grafiske udformning af din annonce, og du kan betale kontant, med  
 check eller via netbank til Danske Banks Årslev-afdeling, reg.nr.: 3586, konto 3586 459 872 
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Med et skær af kongelig røgelse fik Freltofte 
og Lumby fint besøg på en våd og forblæst dag. 
Som ung malkepige tjente Johanne Jensen på 
en gård på egnen. Hun kan ikke huske, hvad 
den hed og hvor den lå. Hun gik rundt og kig-
gede nysgerrigt i en tynd vindjakke med en flot 
medalje, som hun officielt har fået af dronning 
Margrethe. ”Jeg kan huske nogle af husene, 
men meget ser anderledes ud i dag. Husk lige 
på, at der et jo mere end 45 år siden, jeg var her 
sidst. 
    Hendes skæbne har fællestræk med kokke-
konen Laura i tv-serien Matador, der også får 
en medalje af en kongelig person. Det var mere 
almindeligt i 1930´erne, at tjenestefolkene blev 
hos herskabet eller arbejdsgiveren i 40-50 år. I 
dag er det sjældent. Malkepigen Johanne er 
gennem årene avanceret til husbestyrerinde, 
men har foreløbig arbejdet for samme husbond 
i 45 år. 

    Det var første gang 69-årige Johanne Jensen 
var i København. Sammen med arbejdsgiveren, 
gårdejer Folmer Weber og otte gode naboer og 
venner fra landsbyen Nybølle på Midtfyn ople-
vede hun både en kanalrundfart og en tur i Ti-
voli. Men det største øjeblik i hendes liv fik hun 
i audiensværelset på Christiansborg. Der var 62 
embedsfolk, kendte kunstnere og politi- og 
militærfolk i gallauniformer, der skulle takke 
regenten for diverse ridderkors og kommandør-
kors. Johanne oplevede ikke, at hun skilte sig 
ud, fortæller hun til Fælled Bladet: 
    ”Der var kun afsat 2-3 minutter til hver gæst, 
og vi fik på forhånd at vide, at det er regenten, 
der stiller spørgsmålene, og at vi skulle svare 
kort. Vi skulle alle sammen tage hvide hand-
sker på, før vi blev lukket i audiensrummet af 
en kammertjener. Jeg har igennem længere tid 
døjet med smerter i bagdelen, og jeg havde 
glemt at tage min pude med. Det gjorde ondt, 
når jeg sad ned på den hårde stol i det store 
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venteværelse. Derfor rejste jeg mig op flere 
gange og gik lidt rundt. Men en af kammertje-
nerne sagde, at nu skulle jeg blive på min plads 
og sidde stille. Det kan jeg ikke, svarede jeg, 
fordi det gør ondt. Så fik de rykket om på ræk-
kefølgen, og jeg kom tidligere ind end planlagt. 
Og godt det samme, fordi ved siden af mig sad 
der en organist fra Svendborg. Og hun stank, 
mest af for meget parfume tror jeg. Hun var 
klædt i sort – sort hat, sort kjole, sorte handsker, 
sorte strømper og sorte sko. Mærkelig kone, 
men hun stank så forfærdeligt, at jeg var lige 
ved at forlade lokalet.” 
    Dronningen var syg og lod kronprins Frede-
rik tage imod. ”Ham Frederik var nu ikke noget 
dårligt bytte!” 
    Efter 45 års uafbrudt arbejde hos Folmer 
modtog hun den kongelige belønningsmedalje 
for lang og tro tjeneste. ”Og jeg fik en lille, 
hyggelig snak med flotte Frederik. Han virkede 
lidt genert. Han spurgte mig om, det var hårdt 
at arbejde i landbruget. Ja, til tider, svarede jeg. 
Og så spurgte jeg ham om, han sammen med 
Mary og lille prins Christian havde haft en god 
tur til Bornholm. Ja, det synes jeg da, svarede 
han.” 
    Efter mødet med kronprinsen skiftede hun til 
træsko på slotspladsen: ”Det er svært at have 
sko på, når man er vant til at gå i træsko hele 
dagen. Nybøllerne, som rejste sammen med 
mig, var lidt rystede over, at jeg havde sagt du 
og ikke De til kronprinsen, men jeg siger jo du 
til alle, og det var ikke min fornemmelse, at det 
generede ham” 

    Husbond Folmer på 80 år har drevet føde-
gården på 14 hektar. For et år siden forpagtede 
han jorden ud og bortset fra lidt høns og et par 
katte, er der ikke flere dyr på gård mere. ”Ja, 
jo,” siger han, ”når jeg står op om morgen, så 
savner jeg lidt at gå i staldene hos dyrene og 
arbejde lidt på markerne. ” Johanne bryder ind: 
”Sig du bare, at du har fortrudt forpagtningsaf-
talen, men det er såmænd meget godt. Vi er 
begge to blevet for gamle til arbejde så meget, 
som vi tidligere har gjort”. 
    Folmer blev aldrig gift, og det blev Johanne 
heller ikke: ”Joh, jeg har da haft et par mande-
kærester, men mere blev det ikke til.” Hun er 
født i Århus og blev anbragt på et børnehjem, 
da hun var tre år. ”Det var nok, fordi min mor 
ikke kunne passe mig, tror jeg. Da jeg blev 
konfirmeret, kom jeg i 1951 ud og tjene på 
forskellige gårde på Fyn og havnede hos Fol-
mer. Jeg ankom til gården med min kommode 
og lidt tøj. Hans mor, der levede dengang, hed 
også Johanne. Det samme hed nabokonen, og 
for at holde rede på os Johanne´r, så fik jeg 
tilnavnet Hannemor i landsbyen. Jeg var også 
god til at passe børnene, når forældrene ikke 
havde tid. Jeg hjalp til både ude og inde hos 
Folmer. Jeg saltede flæsk og syltede, gjorde 
rent og vaskede tøj. Og uden for hjalp jeg Fol-
mer i stalden og på marken. Der var nok at rive 
i.” 
    Johanne fortæller, at hun har røget cigaretter 
siden sin konfirmation. ”Folmer har aldrig 
røget, men han har ikke noget imod, at jeg har 
stillet askebægre på mit værelse og til mig selv 

i stuerne og i køknet.” 
    For fem år siden gennemgik Johan-
ne en alvorlig kræftoperation. Halv-
delen af underkæben blev fjernet, og 
hun har siden gennemlevet en række 
plastiske operationer. ”Når jeg næ-
sten ikke kunne holde smerterne ud, 
så tog jeg bare nogle piller og gik ud 
for at luge i urtehaven. Det hjalp næ-
sten altid. Jeg mangler den sidste 
operation, og så bliver jeg meget pæn 
igen. Jeg prøver at tage alt i livet med 
godt humør. Sådan er jeg.” 

Efter snakken med kronprins Frederik 
i audienslokalet på Christiansborg, 
puttede Johanne de hvide handsker i 
tasken og skiftede fra de snærende 
sko til de daglige træsko. 



    I 45 år har Johanne ikke været uden for Midt-
fyn. Før hun skulle i audiens kørte hun dog 
sammen med en nabokone til Faaborg: ”Vi 
spiste frokost og købte håndtasken, som skulle 
være Folmers jubilæumsgave til mig. Den taske 
tog jeg også med over til Frederik, og heri lå de 
hvide handsker.” 
    Medaljen, men ikke den fine håndtaske i lyst 
læder, var med på turen rundt i Freltofte. Her 
gik hun rundt med de mange nyttige ting, som 
damer altid bærer rundt på, i en plasticpose. 
”Plasticposer er mere fornuftige i regnvejr,” 
forklarer hun og tilføjer med et skævt grin:      
    ”Sådan er jeg også”.                                                
                                                                 - hardt 
 
 
 
Billedet fra Christiansborgs Slotsplads er taget 
af Miriam Dalsgaard fra Polfoto og de øvrige 
af Karsten Lindhardt fra Fælled Bladet 
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Husbestyrerinde Johanne Jensen har tjent gårdejer Folmer Weber i 45 år. Han var ikke meget for, 
at Johanne skulle have dronningens fortjenstmedalje, fordi han forudså en masse postyr. Men 
naboerne skammede ham ud, og han fulgte også med Johanne til København for at opleve hendes 
store dag. 

Johanne døjer med hyppige smerter i bagdelen. 
Hun blev behandlet hver 14. dag med akupunk-
tur af fysioterapeut Victor Ladegourdie i Års-
lev. ”Han er rar mand, og han stikker nåle i 
numsen på mig - og det hjælper,” fortæller 
Johanne. 
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Jørn og Dorte kom for at se bør-
ne-tv – især serien om Rold & 
Tine. 
    ”Mine forældre og jeg talte om, 
at juleaften var den eneste aften, 
hvor vi var alene,” fortæller søn-
nen Jens ”Sadelmager” Hansen.  
    ”Der var to begivenheder, der 
fik min far til at tage beslutningen 
om at købe et fjernsyn og den 
nødvendige antenne. Han ville se 
quizzen Kvit eller Dobbelt med 
den populære tv-vært Svend Pe-
tersen lørdag aften. Og han ville 
følge 6-dages cykelløbet i Forum 
i København – hver aften. Vi 
skulle jo se, hvordan det berømte 
Par Nr. 7 med den unge helt fra 
Odense, Palle Lykke, og hans snu 
makker Kay Werner klarede sig. 
Min far var trofast over for et 
bestemt radiomærke, men Hinkes 
Radio i Odense kunne kun levere 
et Philips apparat med dags var-
sel, og det fortrød vi ikke.  
    Under OL i Rom i 1960 var der 
tæt pakket i stuen. Købmanden 
overlod butikken kl. 14.00 til sin 
kone Signe. Der blev sendt sport i 
8-10 timer hver dag, og han skul-
le se det hele.” 

    Skærmen var lille, normalt højst mellem 12-15 
tommer. Billedkvaliteten var ringe og ofte uskarp. 
Og alle programmer blev sendt i to farver - sort og 
hvid. Fra 1963 blev TV-Avisen et fast samlings-
punkt kl. 19.30-20.00.  
    I 1970 stod der 800.000 fjernsyn i danske stuer. 
Skærmene blev større og billederne mere skarpe. 
Farvefjernsyn var dyre, men afløste i løbet af få år 
de mange sorthvide skærme. Lørdag aften bød 
næsten altid på en amerikansk film i farver, men 
børn fik uændret traumer i 70´erne, fordi ”Ingrid og 
Lillebror”, Pipi Langstrømpe” og det kulørte ”The 
Muppet Show” stadig blev sendt i sorthvid.  
    Først i 1973 opdagede TV-Avisen, at verden 
kunne ses i farver og derfor blev nyhedsprogram-
merne farvelagt. 
    I 1988 blev vi umærkeligt ramt af et kulturskred. 
Nok kunne vi i Freltofte og omegn se nogle 2-3 
tyske kanaler, men Danmarks Radios monopol 
blev først brudt, da TV 2 begyndte at sende 18 

Carl Sadelmager Hansen i det gamle håndværker-
hus på Freltoftevej 37 var den første, der fik fjern-
syn i Freltofte. Det var en sensation i 1958. 
    Nok havde 65.000 danskere fjernsyn i deres 
stuer, men på landet var tv stadig usædvanligt. 
Flere kunne se smalfilmoptagelser, der blev vist på 
et ophængt lærred. De fleste foretrak dog at gå i 
biografen i Nr. Søby eller Årslev for at se danske 
folkekomedier; helst dem af fynboen Morten 
Korch. Men sadelmageren kunne nu modtage et 
signal, der fløj gennem luften fra en sendemast og 
ramte hans antenne, som omdannede det sære input 
til direkte transmissioner. 
    Freltofterne og temmelig mange fra Søsted og 
Lumby stod i kø for at få plads i den lille lavloftede 
stue. Nogle tog et halvt pund kaffe med i håb om, 
at Carls kone Johanne ville sætte vand over. Køb-
mand Harald Hansen kom med en kasse cigarer 
under armen, og gårdejer Ove Nielsens børn, Uffe, 

FØRSTE FJERNSYN I FRELTOFTE 

VAR EN SENSATION 

1958. Skærmen var 14 tommer, billedet uskarpt og farverne kun 
sorte og hvide. Mens far drak kaffe, mor drak te og sønnike skulle 
ligge i sin seng, sad de tæt på og så de Kvit eller Dobbelt lørdag 
aften. Billedet med det nye, sociale møbel i stuen, er ikke optaget 
i Freltofte. Fjern betjeningen var ikke opfundet og heller ikke 
nødvendig. Der var kun én kanal, nemlig Danmarks Radio, og 
den sendte kun 7-8 timer om dagen. 



timer i døgnet. TV3, TV4 og TV5 fulgte snart efter. 
Og så kom DK4, DR2, Zulu, Charlie og i dag kan 
vi modtage mere end 200 satellitkanaler.  
    Vi opdagede først senere, at vi havde mistet et 
stensikkert samtaleemne, der altid startede med 
spørgsmålet: ”Så du i aftes…?” Tidligere havde vi 
næsten alle set den samme udsendelse. I dag har 
stort set ingen set det samme program, bortset dan-
ske landskampe i fodbold, royale bryllupper, Mata-
dor og forbrugerprogrammet Kontant. Så nu må vi 
nøjes med at tale om mad eller om vejret. 
    I 2007 sidder vi foran skærmene i vore bikuber i 
et land, der har verdens højeste boligstandard. 
Mange familier har flere tv-apparater, så mand og 

kone ikke behøver at drikke kaffe sammen, tale 
med hinanden og se det samme program. Næsten 
alle teenagere har tv på eget værelse.  
    I 1958 var fjernsynet et vigtigt socialt møbel i 
stuen, hvor der ofte var trængsel – foran skærmen 
og bag sofabordet med kaffe og småkager. 
    I dag sidder Hanna og Jens alene i stuen på nr. 
37, og de ser heller ikke de samme programmer 
som naboerne. I stedet for Vild Med Dans og en 
Clint Eastwood-film fredag aften og lørdag aften 
med igen-og-igen-genudsendelsen af Matador ser 
de tysk tv. ”Vi vil helst kun se de flotte show med 
de kendte sangere og deres gode slagere.” 
                                                                       -hardt 
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2007. Hanna og Jens Hansen på Freltoftevej 37 ser ofte fjernsyn alene. Det gør deres børn og børnebørn i 
egne hjem. I dag ser de verden i farver på en 32 tommer skærm. Billedet er knivskarpe. Med fjernbetjeningen 
kan de hele døgnet vælge mellem 14 danske kanaler og mere end 200 udenlandske kanaler. Men det gider de 
ikke. ”Vi klarer os fint med 3-4 kanaler”, fortæller Hanna.. 

BRUG LOKALE HÅNDVÆRKERE – 
SOLIDT ARBEJDE TIL FORNUFTIG PRIS
Glarmester Tim Degn, Freltoftevej 40, tlf. 2072 1399 
Malermester Ole Lundgren, Mosevej 18, tlf. 6590 1916
Entreprenør Thygesen Total, Jyllandsgyden 9, tlf. 6599 1891 
EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717
Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007
Tagdækker Aksel Jensen, Grønmosevej 14, tlf. 6590 1885
Murermestre  Brdr. Knudsen, Stationsvej 169, Tlf. 6599 1122



ærerparret Lene og John Bomann Larsen bor tæt-
test på den ny motorvej. Adressen er Birkebjergvej 5, 
kun 100 meter fra motorvejen.  
    Efter tre års arbejdslarm med bulldozere, gravkøer, 
lastbiler, damptromler, brobisser og betonkanoner 
nød de freden i september – indtil trafikministeren 
klippede snoren over og satte trafikken i gang på 
strækningen mellem Odense og Ringe. 
    Samme dag kunne vi andre tydeligt høre en ny lyd 

i Søsted og Frel-
tofte. Den kom 
fra øst – en varie-
ret, summende 
støj af trafiklarm.   
Naturligvis kan 
vi heller ikke 
undgå at høre 
motors tø jen ,” 
fortæller Lene 
Bomann Larsen.  
    ”Men det er 
ikke så slemt. Ja, 
vi mener, det er 
til at leve med. Vi 
hører naturligvis 
mest støjen, når 
vi er ude i haven.  
    Vindretningen 
betyder også no-
get, og vi er 
spændt på om, 
lyden ”føles” lidt 
højere, når alle 

bladene er faldet af træerne. Vi bor jo dejligt, og mo-
torlarmen og så mange andre små gener i tilværelsen 
vil med garanti ikke gøre os gnavne.” 
    Parret har haft besøg af en lydtekniker fra Vejdi-
rektoratet. Hvis lydniveauet er højere end 55 decibel, 
så vil direktoratet overveje at bygge en lyddæmpende 
foranstaltning eller måske yde Lene og John en er-
statning. 
                                                                           -hardt 
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VI LEVER MED LARMEN FRA MOTORVEJEN 
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Inge Zenner på Freltoftevej 36 byder på en vel-
smagende lagkage, der er piftet op med nyrevet 
rugbrød. Hun var forkølet og uoplagt, da hun 
skulle fotograferes med den færdigbagte sag. 
    Katten Ollie tilbød sig som model, men den 
snød, fordi den kun var interesseret at slikke på 
flødeskummet af før redaktionens selvudnævn-
te smagsdommer Finn Ekelund skulle prøvespi-
se. Hans dom kom hurtigt:  
”Kagen smager da fint!” 
 
3 æggeblommer 
3 æggehvider 
2 dl piskefløde 
100 g sukker 
60 g nyrevet rugbrød, svarer til ca. til 1 skive 
40 g maizena 
2 spsk. kakao 
2 tsk. bagepulver 
  
Æggeblommer og sukker piskes sammen til, 
det bliver hvidt. Revet rugbrød, maizena, kakao 
og bagepulver røres i æggesnapsen.  
    Æggehviderne piskes meget stive og vendes 

forsigtigt i dejen. 
    Dejen smøres hurtigt ud på bagepapir til 2 
runde flade kager med en flad tallerken som 
skabelon, der er omridset op i forvejen med en 
blyant på bagepapiret. 
    Bages med det samme midt i ovn ved 200 
grader i 10 min.  
    De 2 bunde afkøles og lægges sammen med 
flødeskum, og pyntes med flødeskum og fint 
revet chokolade. 
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FIN KAGE UDEN KAT 



Aida Jespersen i Lumby fortalte i Fælled Bla-
det september 2006 om hendes mor Hertha Ma-
riane, der i 1909 blev adopteret af gård- og 
grusgrav-ejerparret Niels og Ane Myrup Si-
monsen på Snellested i Freltofte. Hertha blev 
senere en af de betydende gårdmandskoner i 
Lumby og stammoder til en stor klan på egnen. 
    Før adoptionen var lille Hertha Mariane an-
bragt i pleje i en fattig rønne på Freltofte Mose. 
Hun var født 1. juli 1907 som et ”uægte barn” 
og døde i efteråret 2002, 95 år gammel.  
    Hendes plejemor var den brave kone Bodil 
Marie Pedersen, der blev født i Sdr. Højrup 
Sogn 14. marts 1850, datter af husmand Peder 
Nielsen og Maren Andersdatter. Da faderen 
dør, flytter mor Maren og datteren Bodil Marie 

til Freltofte. I 1890 bor de i et hus midt i Frel-
tofte. Bodil Marie blev aldrig gift og boede de 
meste af sit voksenliv sammen med moderen 
Maren. De to kvinder var nært knyttet til hinan-
den. Efter moderens død flytter Bodil Marie til 
forskellige huse på Freltofte Mose, hvor den 
yderste fattigdom var kendetegnet. 
    De fleste af de både usle og usunde huse i 
Freltofte Mose var opført i perioden 1840-
1860. Der var den tids bolighajer, der drev en 
usmagelig udlejningsspekulation for øje til den 
stærkt voksende og uændret fattige landbefolk-
ning. Denne udvikling topper omkring 1880 – 
såvel i hele kongeriget som i Freltofte – hvor 
der dengang boede omkring 420 personer. Nu 
begyndte den fattige del af landbefolkningen at 
søge mod de nye industrier i byerne og bosatte 
sig i de ikke mindre sunde nye boligkarréer - i 
byernes stenbro-kvarterer, f.eks. både på Ve-
sterbro i Odense og Vesterbro i København. 
Andre emigrerede og søgte lykken i Amerika. 
    I folketællingerne fra begyndelsen af 1900-
tallet kan vi se, at mange af de små, stråtækte 
huse i mosen står tomme. De er blevet overflø-
dige og efterhånden, som de forfalder, bliver de 
revet ned, bl.a. musikeren Blinde Anders´ hus. 
    Helt alene var Bodil Marie ikke. Trods hen-
des fattigdom og bolig i usundt mosehus, har 
myndighederne ingen skrupler ved at anbringe 
plejebørn hos hende. Tidens sociale ånd var en 
anden dengang, og arrangementet var til gavn 
og glæde for alle parter. 
    Plejedrengen Carl Christensen er en anden af 
Bodils succeshistorier. Den forældreløse dreng 
havde været i pleje flere steder, men han faldt 
ikke til og var ulykkelig. Hos 60-årige Bodil 
Marie faldt han til og fik al den kærlighed og 
moderlige omsorg, som han hidtil havde sav-
net. 
    Da Carl var blevet voksen, kom Bodil Marie 
på Fattiggården i Lumby. Carl tog plads som 
karl på fattiggården for at være i nærheden af 
sin plejemor - for at hjælpe og passe hende, ak-
kurat som hun havde taget sig af ham, da han 
var barn.  
    I en TV 2 Fyn-udsendelse i 1991 fortæller 
Carl Christensen om sin fattige barndom. På 
syngende fynsk tungemål siger han: 
”...om vinteren havde hun faktisk ikke rigtigt 
noget at leve af. Til jul var jeg med min pleje-
mor – det var under krigen, 1.verdenskrig – ude 
os ham der formanden for den frivillige hjælpe-
kasse, hvor min plejemor skulle have julegrati-
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1912. Bodil Marie plejede og passede kærligt 
på den påtvungne plejedreng Carl Christen-
sen i det lille usle mosehus. Som voksen gjor-
de han gengæld. 

DEN FATTIGE 
MOSEKONE 
FIK KÆRLIGE 
PLEJEBØRN  



ale. Det var der temmelig mange, der fik, især 
enlige som ikke kunne klare sig. Jeg kan lige så 
tydelig huske, at han talte fem røde enkrone 
sedler frem og skød dem hen over bordet til 
hende. ”Hæ, hæ” sagde han, ”hvad vil du dog 
bruge alle de penge til?” 
    Bodil Marie boede tre år på fattiggården og 
døde 26. februar 1934 og blev begravet på fat-
tiglemmernes gravplads på Nr. Lyndelse Kirke-
gård. Fattiggården blev lukket fem år efter. De 
gamle aldersrentenydere blev flyttet til de ny-
byggede aldersdomnhjem i Nr. Lyndelse, der 
senere skiftede navn til De Gamles Hjem og i 
dag hedder Sundhedscentret Humlehaven. 
    Og Carl Christensen, hvordan gik det ham? 
Efter Bodil Maries død, holdt han op med at 
med at arbejde på fattiggården, men han kom 
ikke helt tomhændet derfra. Han var blevet for-
elsket i tjenestepigen Gerda, de blev trolovet og 
senere gift. Parret købte et husmandssted på syv 
tdr. land i Korup-Ubberud Sogn. Sammen fik 
de et godt liv, og opfostrede tre børn, der alle 
kom godt i vej.       
                                                                      -josp                       
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NYE MEDLEMMER 
Fodterapeut Lotte Gerken plejer og ordner de 
gamles fødder. Hun kører ud til de klienter, der 
har vanskeligt ved at gå selv, bl.a. på plejehjem. 
Alle andre bliver behandlet i hendes klinik i 
Hellerup, 17 km øst for Freltofte. Han har tidli-
gere kørt med post og har haft ruterne i Freltofte 
og Lumby. Siden er hun blevet uddannet i fod-
pleje og deler bord og seng med grovsmed Jens 

Gerken, der er 
født og opvok-
set på Grønmo-
sevej i Freltof-
te. Datteren 
Sara, 19 år, 
dyrker ridesport 
og arbejder på 
et stutteri. Og 
sønnen Steffen, 
16 år, der går 
på efterskole, er 
kendt som en 
både dygtig 
fodboldspiller 
og smykke-
kunstner. 
                -hardt 

1932. Da Bodil Marie blev gammel og ikke 
mere kunne klare sig selv, blev hun anbragt på 
fattiggården i Lumby, hvor husreglerne var 
urimeligt strenge, og hvor der var jerntremmer 
for alle vinduerne, der vendte udad. Plejesøn-
nen Carl tog arbejde som tjenestekarl på 
”Arbejdsantalten” og passede og plejede sin 
plejemor med den samme kærlighed, som hun 
gav ham som barn. Efter Bodil Maries begra-
velse i 1934, sagde han op. På billedet pløjer 
Carl marken ved fattiggården, der ses i bag-
grunden. 

Murermestre  
Brdr. Knudsen 
Årslev ApS 

Stationsvej 169 
5792 Årslev 
Tlf. 6599 1122 



 

Michael Juncher Frydendal, 40 år, er født og 
opvokset i Freltofte. Han besøger ofte sin far, 
smedemester Bjarne Knudsen, der i år har døjet 
med mavekræft og oplevet et synligt vægttab 
som følge af de mange KEMO-kure, han har 
gennemgået. Michael er bekymret, men Bjarne 
tager det afslappet: ”Jeg har haft et godt liv, og 
jeg er helt på det rene med, at kræftbehandlin-
gen kan gå begge veje – godt eller meget skidt.” 
    Bjarne er synligt stolt af sin søn. Michael var 
af de fire politifolk fra antiterror-korpset, der en 
tidlig morgen blev sænket ned fra en helikopter 

på taget af Ungdomshuset på 
Nørrebro. Sammen med de kol-
leger, der blev løftet op langs 
husfacaden i containere, blev 
husets unge beboere, der havde 
besat huset, totalt overrumplet. 
Det var en aktion, der gik ver-
den over og blev vist igen og 
igen på tv-stationernes nyheds-
redaktioner. Vi har set noget lig-
nende i de actionfilm, der er ble-
vet produceret i Hollywood, 
men ikke i virkeligheden – før 
den morgen på Nørrebro. I en 
meningsmåling gav 92 procent 
udtryk for, at politiets aktion var 
vellykket. Mange unge blev an-
holdt, og nogle få blev kvæstet, 

men de fleste af de unge var blevet ramt af kaste-
skyts fra deres egne kammerater. Før aktionen 
var der en vis sympati med Ungdomshusets be-
boere, men den gik af fløjten i takt med flyvende 
brosten, benzinbomber og hærværk for foreløbig 
2,6 mio. kr. 
    Bjarne forstår godt, hvorfor Michael ikke må 
fortælle om antiterrorkorpsets træning og aktio-
ner. Han ringede til Michael efter stormen på 
Ungdomshuset. Og Michael var kort for hove-
det: ”Ja, jeg var med. Jeg ankom med helikop-
ter.” 
    ”Det går ikke bedre med min svigerdatter Jane 
Frydendal. Hun arbejder i Politiets Efterretnings-
tjeneste og fortæller mig overhovedet ingenting 
om PET-jobbet. Jeg ved dog, at hun er glad for 
sit arbejde og glad for Michael.” 
                                                                                     
                                                                   -hardt 
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POLITIETS ANTI-TERROR HELT FRA FRELTOFTE 

 
 

  

Kaffepause i smedemester Bjarne Knudsens have i 
Palleshave. Til venstre står hans ældste søn, Micha-
el, der kun fortæller lidt eller intet om sit arbejde i 
politiet. I midten barnebarnet Casper, 17 år, søn af 
Michaels første ægteskab. Den stolte far og farfar 
Bjarne løfter kaffekoppen til højre.  



Tommy Simonsen er et kendt ansigt og en agtet 
person på den plads, som teknokraterne kalder 
for Genbrugs- og Komposteringspladsen på 
Erhvervsvangen i Årslev. Vi andre siger bare 
Lossepladsen, og de helt unge siger Losseren. 
Tommy er hjælpsom og gemytlig, men han kan 

også være barsk, når han ople-
ver, at nogle snyder med sorte-
ringen af affaldet. Privat bor han 
sammen med hustruen Irene på 
Violvænget i Nr. Lyndelse. 
    Det vrimler med smede i Frel-
tofte og omegn, og de gør sig 
gældende hver især ved at være 
meget forskellige og markante 
personligheder alle til hobe. 
Tommys far, Asger Simonsen, 
på Freltoftevej 77, er en god so-
cialdemokrat, har en fin næse for 
genbrugssalg, er en solid hånd-
værker, en kyndig lokalhistori-
ker og var et estimeret medlem 
af menighedsrådet i Nr. Lyndel-
se sogn (Asger har haft en livs-

lang drøm om at bygge en kirke i Freltofte). 
Asger er tilflytter og blev indfanget af sin snus-
fornuftige og kvikke kone Bente, der er barne-
født i Freltofte. 
    Asger blev alvorligt syg i efteråret, og blev 
akut indlagt på Odense Sygehus med hjerte-
flimmer og kredsløbsforstyrrelser. Han kom sig 
og blev udskrevet efter flere ugers ufrivilligt 
ophold på en hospitalsafdeling. Bente og Asger 
besluttede at gøre deres tilværelse mindre be-
sværlig. Nok holder de af huset på Freltoftevej, 
hvor de har opfostret deres børn, og nok har de 
nydt både udsigten og den dejlige have, men de 
ville gerne slippe for besværet med at passe bå-
de huset og have. De har solgt huset på rekord-
tid og flytter i maj ind i en af de nye lejligheder 
i det store lejlighedskompleks, der er opført på 
tomten, hvor Hotel Ringe og Fakta-butikken lå 
for halvandet år siden. 
                                                          - hardt                                
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Fælled Bladets nye haveside skal handle om lidt af 
hvert, med haven og naturen. Jeg er bestemt ikke ha-
veekspert, men jeg mener alligevel at jeg kan komme 
med lidt interessante nyheder og informationer. Hvis 
I opdager opdage vor egen haves stand på Freltofte-
vej 18, så lad mig sige det med det samme: ”I skal 
ikke gøre, som jeg gør, men som jeg siger...”   

    I løbet af 
året vil jeg 
kigge lidt over 
hækkene til 
haverne i Frel-
tofte, Lumby 
og Søsted. 
Måske finder 
jeg noget, der 
er usædvanligt 
flot, stort, 
småt eller bare 

ualmindelig velholdt. Straks vil jeg spidse min pen, 
spørge løs til min nysgerrighed er mættet og skrive 
om det i bladet. Hvis læserne har et forslag, så alle 
ideer velkomne. 

    Jeg har valgt at lægge ud med min egen udsigt, 
fordi vi bor lige overfor arealet, hvor gårdejer Slum-
strups ruin lå. Ruinen er ryddet, et flot hus er bygget 
på bakken, og nu venter det, man vel nok kan kalde 
for Freltoftes største haveprojekt på ikke mindre end 
6.000 m².  
    Lene og Jimmi Damsgaard puster stadigvæk oven-
på sidste års bygge-maraton, men er så småt begyndt 
at lægge planer for foråret i haven. Første skridt bli-
ver at få sået græs på det meste af arealet. Dernæst 
skal bunkerne af store sten bruges til at bygge en lav 
stensætning langs Freltoftevej. Skrænterne rundt om 
huset skal sikres med en kunstfærdig opbygning i 
knækfliser, og en række terrasser og bede skal etab-
leres. Pyyyyh! Allerede her ville jeg være udmattet, 
men familien er energisk og planlægger videre, at 
markvejen skal flankeres af lamper og måske søjler 
bygget af overkudsmursten fra byggeriet. Hullet midt 
i marken skal fores så det bliver vandtæt, og søens 
kanter skal enten bygges op i marksten eller have lov 
til at gro til. Vi glæder os til at følge med i fremskrid-
tene.   
    Noget der har optaget mange denne vinter, er det 
faktum at vi faktisk næsten ikke har haft nogen vinter 
i år. Varmekontoen har nydt rigtig godt af de høje 
temperaturer, men hvad med haven og naturen? I 
min have stod vintergækkerne og erantisserne i fuldt 
flor og har gjort det siden starten af februar. De første 
krokusser og kodrivere havde allerede i slutningen af 
februar blomstret i et par uger, og haslen har foldet 
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Nyt i Fælled Bladet: 
ANDERS KIGGER 
OVER HÆKKENE 

Af Anders Kjær  



sine blomsterrakler ud (til stor irritation for pollenal-
lergikerne). En del af havens buske og træer står alle-
rede med spæde blade, og fuglene har fået forårsfor-
nemmelser en del tidligere end sædvanligt. 
    Mange er bekymrede for om den varme vinter kan 
have uheldige effekter for havens planter. Hvis plan-
terne f.eks. er kommet i gang med at springe ud for 
tidligt, kan en eller flere omgange frost svide de spæ-
de blade eller blomster. Men generelt set er langt de 
fleste planter meget overlevelsesstærke, og næsten 
alle planter har ”reserveknopper”, der kan overtage 
pladsen fra eventuelle døde knopper og skabe dette 
års vækst. Men der er ingen tvivl om at streng frost 
nu eller senere vil tære hårdt på planternes reserver, 
og nogle af de haveplanter, der ikke har store reser-
ver, vil kunne bukke under. Derfor er det en god ide 
at holde de skrøbelige planter tildækkede indtil vi er 
sikre på, at der ikke kommer mere frost. 
    En uheldig effekt af den milde vinter er at nogle af 
havens kravlende og flyvende plageånder, såsom 
dræbersnegle, myg og hvepse kan have overlevet i 
langt højere grad end normalt. Specielt kan dræber-
sneglene virkelig blive et problem i år, så det gælder 
om at holde dem nede så snart de begynder at vise 
sig. 

    Og til sidst det gode haveråd: Skynd Jer at luge så 
meget ukrudt væk, som I kan allerede nu. Specielt er 
der en del overvintrende frøukrudt, som har haft sær-
de l e s  god e 
vækstbetingelser 
i år, og meget af 
det sætter frø i 
marts og april, 
og det giver 
masser af lug-
ning i sensom-
meren.                                                                  
                                               
                                               andkjaer@hotmail.com                          
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”Bakkehuset” var måske nok nøgleklart, men ikke 
færdigbygget inde og ude, da familien Damsgaard 
valgte at flytte ind inden jul. Jimmi arbejder som 
maskinmester og er specialist i store kraner. Lene 
har i flere år været operationssygeplejerske på 
Odense Universitetshospital, men med tre børn valg-
te hun i 2006 at arbejde som hjemmesygeplejerske i 
Dalum med ”børnevenlige” arbejdstider. På hendes 
arm sidder 1-årige Alexander, under står 3-årige 
Asger og hos Jimmi står 8-årige  Amanda. 



  

Freltofte-smedens saga 1923-2007, 2. del: 

 
BARBARA STOD KLAR 
MED TÆPPEBANKEREN 
VIPI Foto, 2007 



For enhver pris ville Niels Eriks biologiske far 
have sønnen væk fra Snekkersten Børnehjem. 
Niels Thorvald Andersen kunne ikke passe sønnen 
selv i den skumle lejlighed på Vesterbro. Men 
Niels Erik skulle ikke vantrives på børnehjemmet, 
og han ville gerne have den 7-årige søn anbragt 
hos kærlige plejeforældre – kun indtil hans nerve-
syge mor blev rask igen.  
    Smedens kone i Freltofte, Barbara Hansen, 
kendte børnehjemmet fra sine år som tjenestepige i 
Nordsjælland, og hun kontaktede bestyreren for at 
høre om, hun kunne få udleveret en egnet dreng på 
særlige vilkår. Sådan kom hun i kontakt med Niels 
Thorvald Andersen. Hvis hun skulle tage sig af 
den 7-årige dreng, så måtte faderen sende 45 kr. til 
hende hvert kvartal, og hun sørgede nidkært for at 
få ”pasningsaftalen” prisreguleret i de efterfølgen-
de 11 år. Der blev ikke snakket om en skriftlig 
plejetilladelse, og Barbara ønskede ikke, at offent-
lige myndigheder skulle orienteres. Danmark var 
et fattigt land, og krisen med den største arbejds-
løshed, vi har oplevet, var netop begyndt. En 
landsbysmed tjente i gennemsnit 60 kr. om måne-
den og en præst fik 90 kr. i fast månedsløn, og 
derfor var 15 kr. om måneden et pænt beløb for at 
brødføde et 7-årigt barn, betalt af en far, der sand-
synligvis havde svært ved at skaffe pengene. 
    Plejesønnen Niels Erik ved ikke, hvorfor Barba-
ra og Carl Hansen ikke ville avle deres eget barn 
eller børn, da de blev gift i 1925. Måske havde de 
ikke lyst til at få børn. Måske kunne de ikke, fordi 
de var blevet for gamle til at få børn. Da Niels Erik 
ankom med damptoget, var Carl 48 år og Barbara 
45 år. Langt senere i livet har han tænkt på, at 
Barbara med ham havde andre ønsker. 
    Ud fra en slave-ejers tankegang skulle hun tjene 
penge på ham fra første dag, og det aftalte kvar-
talsbeløb skulle forudbetales. Hun ville senere 
kunne tage af de penge, som Niels Erik selv kunne 
tjene. Og endelig var der mere prestige i mor og 
barn forhold end at være barnløs – både over for 
freltofterne og hendes store familie på Samsø. 
    I Freltofte havde konerne ikke besvær med at 
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7-årige Niels Erik Andersen blev glad, da han hørte, 
han skulle fotograferes. Han vidste, at så kom han væk 
fra børnehjemmet i Snekkersten. Billedet af drengen 
stillet op ved børnehjemmets trælegetøj blev lavet i fire 
kopier: Et til børnehjemmet, et til drengens biologiske 
far, et til drengens biologiske mor, der var indlagt på 
”sindssygehospital”, og et til smedekonen i Freltofte, 
Barbara Hansen, 45 år. 

Den gamle landsbysmedje blev revet ned i 1931 efter 
opførelsen af Barbaras livsdrøm. Bagfra lignende den 
nye villa en lille arbejderbolig, men forfra – ud mod 
Freltoftevej - kunne alle se den statelige hoveddør og 
Barbaras ønske om en kirkestil med et knejsende tårn. 

regne ud, at Barbara næppe havde født en søn på 
syv år. Om Niels Erik enten var adopteret, et fuld-
gyldigt plejebarn eller blot et midlertidigt pleje-
barn, det vidste man ikke. Barbara sagde bare, at 
hun havde fået en søn, og så blev der ikke snakket 
mere om det. Samtidig havde hun truet Niels Eriks 
biologiske far med, at det var groft aftalebrud, hvis 



han kontaktede sønnen. Hvis det skete, ville Niels 
Erik straks blive sendt tilbage til børnehjemmet. 
Niels Thorvald Andersen sendte flere breve til 
Barbara for at høre, hvordan det gik med sønnen. 
Hun besvarede dem aldrig og smed brevene uåb-
net ud. 

    Barbara forlangte, at drengen skulle kalde hende 
for mor og Carl Hansen for far. Da Niels Erik blev 
voksen ville han kun kalde hende for Barbara og 
Carl for Gammel Smed – og det var i Carls tilfæl-
de kærligt ment. Børn kan ofte tilpasse sig nye 
forhold. 
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Barbaras storbror, Hans Jørgens Jørgensen (sidder midt i første række), var kun et år ældre, Hun blev 
først gift i 1925, men han blev gift med Jørgine (sidder til højre i første række) i 1908, og parret fik 10 børn. 
Alle 12 boede i et fattigt husmandsbrug i Onsbjerg på Samsø. Huset var ikke stort, og halvdelen blev brugt 
som stald til en ko og to grise. Smedeparret fra Freltofte, Carl og Barbara (står til venstre i anden række), 
var inviteret med til sølvbrylluppet i 1933 sammen med deres 10-årige søn, Niels Erik. For at dupere sin 
familie havde faster Barbara spenderet ægte matrostøj i ren uld til drengen På stakittet nederst til venstre 
hænger smedens fine hat, som han bragte med hjem fra USA Billedet er udlånt til Fælled Bladet af en 
slægtning til Barbara på Samsø.  



    ”I løbet af temmelig kort tid, så troede jeg selv 
på, at Barbara og Carl vitterlig var mine forældre, 
og det var også mest praktisk for mig og alle andre 
i Freltofte. Da jeg gik til konfirmationsforberedel-
se, tænkte jeg dog på, at det var mærkeligt, at mine 
forældre hed Hansen til efternavn, når jeg hed 
Andersen. Men jeg turde ikke spørge hvorfor”, 
fortæller Niels Erik Andersen. 
    Niels Erik kan ikke huske, hvordan hans biolo-
giske forældre så ud, og hvordan de reelt var. 
”Måske var de både søde og kærlige,” tilføjer han. 
En psykiater vil nok forklare, at smed Andersen 
lider af fortrængninger, og det er ganske normalt 
for et barn, der bliver ført bort fra de forældre, som 
han holder af, og anbragt i et meget anderledes 
miljø. Barbara i Freltofte var sikkert og vist meget 
anderledes. 
    Han kan heller ikke huske, hvordan hans far 
sagde farvel til ham for sidste gang i juni 1928 
”Men jeg kan huske, at jeg blev hentet af en mand 
i en hvid jakke, og han fulgte mig ned ad trappen 
fra 4. sal. Og derefter blev jeg kørt til børnehjem-
met i Snekkersten.” 
    I foråret 1930 fik Niels Erik besked på at tage 
pænt tøj på, fordi der kom en fotograf på børne-
hjemmet: ”Jubii, sagde jeg til de andre børn på 
børnehjemmet. Jeg skal fotograferes, og det bety-
der, at jeg skal væk herfra. 
    I maj måned blev jeg hentet af en tyk kone, der 
sagde, at hun hed fru Schrøder. Jeg overnattede i 
hendes lejlighed i København. Næste morgen gik 
hun og jeg hen til hovedbanegården. Vi kørte med 
et tog, sejlede med en færge, kørte med et tog igen 
til Odense, hvor vi skiftede til et andet tog til Pe-
derstrup Station. Her ventede Carl og Barbara. Vi 
gik hjem til smedehuset i Freltofte, og jeg kan 
tydeligt huske, at Barbara og fru Schrøder snakke-
de sammen i huset.” 
    Niels Erik husker heller ikke meget fra den 
første sommer i Freltofte: ”Jeg hjalp Carl lidt i                            
smedjen og forstod hurtigt, at Barbara bestemte 
meget. Barbara var en skrap dame.” 
     Han fortæller gerne om de mange ydmygelser 
og ondskabsfulde kneb, som Barbara i resten af 
hendes liv udsatte ham for. Men han ønsker ikke 
at sætte andre tillægsord på hende. Ofte slutter han 
en fortælling af med den samme beskrivelse: 
”Barbara var en skrap dame!” 
    Københavnerdrengen Niels Erik begyndte i den 
lille forskole på Freltoftevej 12 i august 1930. Han 
blev fra første skoledag korporligt kanøflet, fordi 
han var en fremmed, temmelig lille, temmelig kvik 
og værst af alt talte københavnsk. ”Jeg slog fra 
mig og blev god til at ramme med nogle lynhurti-
ge og korte boksestød. Men da jeg fyldte 13 år, så 
gad jeg ikke at deltage i flere slagsmål. Jeg var jo 

nu en af deres egne.” 
    Smedens søn var lærenem og god til sport, især 
håndbold og badminton, som han også dyrkede 
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Niels Erik blev konfirmeret i Nr. Lyndelse Kirke 1937. Det 
er et usædvanligt foto, fordi både Niels Erik og hans plejefar 
Carl smiler. Barbara holdt meget af at blive fotograferet og 
sendte altid kopier til familien på Samsø. Men siden konfir-
mationsdagen synes kun Barbara, at der var noget at smile 
af. I 1963 smiler Niels Erik for anden gang på et foto sam-
men med Barbara – og det var så anden og sidste gang. 

Niels Erik fik topkaraktererer i tegning i skolen i 
Freltofte og senere UG i frihåndstegnings på Tekni-
ske Skole i Nyborg. Æsops fabel om smedens kat, der 
døde af sult, fordi den i stedet for mad kun fik tak,  
tegnede Niels Erik, da han var 9 år. 



som voksen. ”Jeg kunne i håndboldspillet ikke 
klare de hårde fysiske sammenstød, men jeg kunne 
smutte uden om og løbe fra de fleste.” I dag nyder 
han at se kvindehåndbold, og han har i særlig grad 
fulgt Annette Hoffmann fra de gyldne år med 
mesterskaber fra EM, VM og OL. ”Hun er lille, 
smart og hurtig,” siger han. ”Lige min type.” 
    Skoleprotokollen bekræfter, at Niels Erik var en 
af de dygtigste elever, og han fik topkarakteren 
UG i både bibelhistorie og danmarkshistorie. Han 
siger det ikke selv, men han ville synligt og hørligt 
være bedre end de fleste. Hvis andre glemmer at 
rose ham, falder det ham ikke svært at gøre det 
selv. I Store Skolen på Freltoftevej 14 var læreren 
Hans Ehrenbjerg hård ved ham. Han syntes i be-
gyndelsen, at den lille københavnersnude var irri-
terende. Men netop fordi Niels Erik var både lære-
nem og videbegærlig, så opnåede han hurtigt den 
karismatiske lærers respekt. 
    Efter skoletid gjorde Barbara ofte drengen for-
træd. Hun slog ham ofte, og hvis kan kom blot 
fem minutter for sent hjem fra skole, så stod hun 
bag hoveddøren og ventede med tæppebankeren i 
hånden. ”Jo, det gjorde da ondt, men man kan 
næsten vænne sig til den daglige vold, ” fortæller 
Niels Erik i dag. ”Da jeg blev 14 år, sagde jeg til 
hende, at nu skulle hun holde op med at slå på 
mig, og hvis hun ikke gjorde det, så ville jeg slå 
igen. Så holdt hun op, men hun var stadig ond-
skabsfuld. Barbara var jo en skrap dame!” 
    Før konfirmationen opsøgte lærer Ehrenbjerg 
Barbara, og det var ikke tilfældigt, at han primært 
forsøgte at overtale hende til at lade sønnen fort-
sætte med undervisning i Ringe og her få en real-
eksamen efter 10 års skolegang. Læreren vidste 
udmærket, at det var Barbara i hjemmet, der be-
stemte, hvor både skabet, ægtemanden og sønnen 
skulle stå. Barbara afviste blankt Ehrenbjerg to 
gange. Hun havde andre planer, og syv års skole-
gang var nok for knægten. 20 år senere fortalte 
hun Niels Erik, hvordan hun uvenligt havde afvist 
læreren. 
    Smedemester Carl var godt tilfreds med de små 
hyggelige bondestuer i smedehuset og med tiden 
kunne han da nok forbedre ”hytten lidt til det bed-
re.” Men Barbara ville bo standsmæssigt og over-
talte Carl til at købe en pæn villagrund på 1.050 
kvadratmeter til venstre for det stråtækte langhus 
med smedjeværksted og privatbolig. Grunden var 
en del af gårdejer Johannes Larsens mark, og pri-
sen er ifølge tinglysningsbogen aftalt til 275 kr. 
    Johannes Larsen på Kærsgården, Freltoftevej 
49, blev sammen med gårdejer Hans Madsen, 
Freltoftevej 30, to af Niels Erik Andersens bedste 
kunder. Johannes ”Gadekær´s” kone Hulda kom 
fra Jylland, og Barbara mente, at fordi de havde 
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Niels Erik kom i lære hos smedemester Madsen i 
Frørup: ”Her lærte jeg at sko heste”. Barbara brød 
sig ikke om at se portrættet af den unge og glade 
lærling, der synligt trivedes godt væk hjemmefra. 
Hun krøllede fotografiet sammen. 



den samme jyske dialekt, så kunne de også være 
veninder. Men Hulda betakkede sig: ”Barbara er 
ikke en rar person, og vi vil aldrig få noget til fæl-
les,” sagde hun. 
 
FRELTOFTEVEJS FINESTE VILLA 
 
Smedekonen ønskede at få den fineste villa på 
Freltoftevej. ”Og det fik hun jo,” bekræfter Niels 
Erik, der i perioden 1968-2000 selv har gjort villa-
en større og kælet for alle detaljer. Betonfunda-
mentet blev støbt i juli 1930, og Niels Erik husker, 
at han hver dag skulle spule betondækket med 
vand for at undgå, at solen skabte revner og spræk-
ker. Barbara skrev til sine søskende på Samsø: 
”Nu går det godt for os i Freltofte. Vi bygger en 
stor villa.”  
    I september var huset muret op og taget var lagt 
på. De sidste små håndværksting blev først færdi-
ge i foråret 1931. Byggesummen var 9.000 kr. 
Carl måtte låne 2.700 kr. og 4.000 kr. på to pante-
breve, som han ikke nåede at betale før sin død. 
Værdien af hans eget arbejde på huset kom med, 
da en lånetaksator 13. september angiver husvær-
dien til 12.000 kr. i fri handel og vandel. Toilettet i 
huset var et moderne toilet med træk og slip-snor 
og skyl med rent vand, og ”det er der ikke mange, 
der har i Freltofte,” skrev Barbara hjem til Samsø. 
Barbara overså bevidst det faktum, at den flotteste 
villa – dengang og i dag – var og er aftægtshuset 
ved gadekæret på Freltoftevej 22. Her boede en-
ken Thea, og gamle freltoftere kalder stadig villa-
en for Theas Hus.  
    Barbara havde bestemt, at Niels Erik skulle 
være smedesvend med den bagtanke, at han skulle 
brødføde hende, når Carl føje år senere blev for 
gammel. Fotografiet af den 14-årige konfirmand i 
1937 mellem Barbara og Carl er historisk. Niels 
Erik smiler, og det gjorde han næsten aldrig sam-
men med hende på fotografier. Det skete igen i 
1965 og ikke siden. 
    Barbara holdt meget af at blive fotograferet. På 
de fleste har hun taget det fine stadstøj på, og hun 
gjorde sig umage med de rette opstillinger. Kopier 
af de mange Barbara-fotos gled i en jævn strøm til 
familien på Samsø. Hun efterlod flere hundrede 
fotos af sig selv. 
    Niels Erik begyndte at ryge, da han var 11 år. 
Det var ikke ualmindeligt, men han holdt op, da 
han blev konfirmeret – og han har ikke røget si-
den. Det var usædvanligt. Før 1940 var 90 procent 
af alle danske drenge og mænd rygere. Hans fore-
trukne cigaretmærke var blå North State. 
    Det var normalt, at håndværkerlærlinge først 
kunne begynde, når de var fyldt 15 år, og han blev 

23 

Smedelærling N.E. Andersen sluttede læretiden hos 
smedemester Hansen i Øster Hæsinge. Her lærte 
han alle fagets finesser og fik svendebrev i 1942. 
Den trinde smedekone Rigmor havde et godt øje til 
den opvakte, unge mand. 

Barbara og Carl var ikke musikalske, men foruden 
tegnetalentet havde Niels Erik et godt øre for musik 
og uden hjælp og noder lærte han at spille godt på 
flere instrumenter, bl.a. harmonika. 



derfor sendt ud og tjene på forskellige gårde i om-
egnen. ”Jeg malkede nu mest køer,” indskyder 
han. Den mest fornøjelige periode havde han på 
sognerådsformand Jens Peter Jensens gård i Lum-
by. Her var liv og glade dage, fortæller Niels Erik: 
”Jens Peter boede sammen med sin søster, og hun 
var meget speciel. Hun var nærig og vi fik kun, 
hvad der tilkom os. Når Jens Peter havde haft fine 
gæster, og der var flødeskumskager til overs, så fik 
vi dem ikke. Hun gav kagerne til grisene med en 
bemærkning om, at de fortjente dem bedre. Jens 
Peter var både stor i slaget og meget dameglad. 
Hvis nogen gider høre på det og har tid nok, så kan 
jeg bruge en lang eftermiddag til at fortælle om 
ungkarlen og sognerådsformanden og hans mange 
meget forskellige damer. Han kunne også være 
impulsiv, når han kommer over i stalden. ”Skynd 
jer!” sagde han. ”Vi skal i biffen, drenge, og giv 
alle køerne 25 øre hver for at presse mælken hur-
tigt ud.” 
    Niels Erik kom i lære i hos fatter Carl i Freltofte 
1. maj 1938. Han fortsatte læretiden hos smede-
mester Carl Madsen i Frørup. ”Her lærte jeg at sko 
heste. De store trækdyr, belgier-hestene, kunne 
være voldsomme at tumle med. Bliv ved til, det 
sortner for øjnene, sagde Madsen til mig.” Og han 
sluttede af hos smedemester Kristian Hansen i 
Øster Hæsinge. ”Han havde en dejlig glad og trind 
kone, Rigmor, der forkælede mig. Hun sørgede 
for, at vi kunne lytte til musik på værkstedet. Hun 
holdt mig fin i tøjet, rettede på det og pyntede mig, 
når jeg skulle til bal. Og når jeg kom hjem sent om 
natten, havde hun stillet sveskegrød med fløde-
skum frem til mig.” 
    1. maj 1942 fik han svendebrev som vogn- og 
beslagsmed. I Frørup og i Øster Hæsinge havde 
han lært alle fagets finesser. Karakteren i svende-
brevet er VEL UDFØRT. Han tog hjem for at 
hjælpe Carl i Freltofte og gik på teknisk skole i 

Niels Erik blev indkaldt til Forsvaret 1. juni 1945 og 
hjemsendt et år senere. Og han nød de 12 måneder 
med godt kammeratskab og følelsen af at være ude 
af Barbaras klør. 

Niels Erik har fotograferet en ny kolonne af tyske 
flygtningebørn på vej ind til flygtningelejren i Olle-
rup. Mange af dem havde mistet deres forældre, 
søskende og andre familiemedlemmer under de vold-
somme fly bombardementer over de tyske byer i 
verdenskrigens sidste måneder. Alle børnene havde 
fået ordre til at plukke vilde blomster i grøfterne, og 
buketterne blev overrakt til de danske ”værter” i 
lejren. 



Nyborg i 1943-45. Det bekom ham vel, at han fik 
fine karakterer i geometrisk tegning og i frihånds-
tegning. Han sang i kor og lærte i krigens sidste år 
at spille på guitar og harmonika. Og han brugte 
meget af fritiden til at dyrke sport, helst håndbold. 
”Barbara sagde, at det var bedre, hvis jeg også 
brugte min fritid til at arbejde. Men når jeg drog 
ud for at spille håndboldkampe, så var jeg jo også 
ude af Barbaras klør.” 
    1. juni 1945 blev han indkaldt til Civilforsvarets 
Fynske Udrykningskolonne: ”Jeg hed 84, men mit 
rigtige navn i forsvaret var nr. 684 NEA. Jeg blev 
indkaldt sammen med Lily Knudsens bror, Ri-
chard. Lily kom jo fra et lille husmandssted i Sø-
sted og blev en agtet gårdmandsfrue på Freltofte-
vej 16. Richard hed 87. 
    Det var en turbulent tid efter besættelsen. Der 
var både retsopgøret med forræderne og værnema-
gerne og de mange tyske flygtninge, der strømme-
de til Danmark. Vi gik hele tiden rundt med skarp-
ladte våben. Jeg fik et godt forhold til de mange 
tyske flygtningebørn på Ollerup Gymnastikhøj-
skole, der var indhegnet med pigtråd. Jeg var 22 år 
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Ollerup Gymnastik Højskole var omkranset med 
pigtråd og blev anvendt som flygtningelejr for 3.000 
krigsramte tyskere. De fleste var børn, der var både 
bange og opskræmte. Det var hele tiden farligt, og 
geværerne var altid skarpladte, fortæller Niels Erik, 
der ofte deltog i skydeøvelser.  

Nummer 684 fra Freltofte har fotograferet to af sine 
”spejdere”. To tyske flygtningebørn, der hjalp ham 
med at afsløre andre børn, der ”havde snydt sig ind i 
Ollerup-lejren”. Ofte var det polske børn, som blev 
snuppet af nr. 684 NEA og sendt tilbage til en uvis 
skæbne i Polen. 



og nød de mange dage, ja, et helt år uden Barba-
ra.” 
    I soldatens tjenestepapirer står der SÆRDELES 
VELEGNET. Hans kammerater i CBU-Korpset 
festede og drak, da de skulle hjemsendes i 1946. 
”Jeg købte et nyt fotografiapparat, et tysk kvali-
tetskamera, der hed Zeiss Ikon. 57 kr. - det var 
mange penge. Jeg ville gerne lære at blive en dyg-
tig fotograf. 
    Jeg fik fast arbejde som svend hos smedemester 
Jens Kjær i Sandholt Lyndelse. Her lærte jeg at 
reparere alle slags maskiner i landbruget. Især de 
sarte høst- og tærskemaskiner krævede både et 
særligt håndelag og stor præcision. I min fritid og i 
mine ferier rejste jeg meget rundt. Jeg traf flere 
kønne piger, men det blev ikke rigtigt til noget. Jeg 
var nok for genert og holdt mig lidt tilbage. I dag 
ved jeg, at jeg var bange for kvinder. Den kvinde, 
jeg kendte bedst var jo Barbara, og måske var det 
tanken om, at jeg skulle finde sammen med en 
kvinde, der kunne udvikle sig til en ny Barbara, 
der skræmte mig. 
    På et tidspunkt kom jeg lidt sammen med en 
køn grossererdatter fra Hunderup-kvarteret i 
Odense. Hun var fint klædt på, hendes hjem var 
fint og hendes forældre behandlede mig godt. Men 
Barbara var rasende – hun kunne jo godt være en 
skrap dame – fordi hun frygtede, at jeg ville forla-
de smedjen i Freltofte, måske finde et andet job i 
Odense og være sammen med en kvinde, som 
Barbara ikke kunne få magt over. En dag, hvor jeg 
skulle køre ind til min veninde, forsøgte Barbara at 
stikke en kniv i dækkene på min bil, men det nåe-
de hun ikke. 
 
FORD MED ÆGTE LÆDERSÆDER 
 
Jeg købte min første bil i 1947. En flot Ford 10 
med sæder i ægte læder, årgang 1937. Barbara 
ønskede straks at blive fotograferet sammen med 
bilen. Billedet blev sendt til Samsø, og hun skrev: 
”Nu har vi fået bil i Freltofte.” I 1960 købte jeg en 
ny Ford Anglia, og Barbara, der aldrig fik køre-
kort, skrev: ”Nu har vi fået en helt ny bil i Freltof-
te” på bagsiden af fotografiet med hende alene 
foran bilen.” 
    Bilen gav Niels Erik mulighed til at komme vidt 
omkring. Han kørte til Kiel i Vesttyskland og fik 
en ny ven, der har været jagerpilot i Nazityskland. 
Pilotens datter, Marlies, er stadig Niels penneve-
ninde i 2007. Han besøgte noget af Barbaras fami-
lie i København og fik lyst til at prøve at flyve. På 
Skovlunde Flyveplads traf han den legendariske 
væddeløbskører Morian Hansen, som han betalte 
20 kr. for en lufttur over København. Vovehalsen 

26 

Når Barbara fejrede sine runde dage, så ønskede 
hun at få opstillet alle de gaver, flasker og blomster, 
hun havde modtaget, på et bord. Derefter forlangte 
hun, at Niels Erik skulle fotografere hende ved gave-
bordet – hendes familie på Samsø modtog hurtigt 
kopier af billederne. I 1945 fyldte hun 60 år  

Sølvbruden er 65 år, og gommen 68 år. Carl var træt 
og syntes ikke, det var nødvendigt at bruge så mange 
penge på en meget stor æresport. Men Barbara, der i 
bund og grund var nærig, ønskede, at alle i Freltofte 
og omegn skulle se, at det gik smeden og smedekonen 
godt. Og fotografierne blev straks sendt til Samsø. 



Morian gav den ikke for lidt. I det lille, åbne 2-
personers fly lod han Niels Erik flyve med hove-
det nedad. Og ud over Øresund oplevede Niels 
Erik nogle gevaldige loop i luften. Men passage-
ren tog det afslappet og fotograferede flittigt un-
dervejs. 
    Barbara lokkede Niels Erik tilbage til smedjen i 
Freltofte i 1948 med løfte om, at han skulle hjælpe 
Gammel Smed og reelt styre værkstedet og smede-
forretningen. Carl var kørt træt, og han trængte til 
hjælp. De næsten umenneskeligt hårde 20 år som 
guldgraver i Nevada havde mærket ham, og i en 
alder af 66 år var han slidt op i sjæl og legeme. 
Kunderne var begyndt at sive. Og nok var Carl 
Hansen en respekteret og hæderlig mand. Han var 
i en periode indvalgt i Nr. Lyndelse sognerådet for 
partiet Venstre, men det betød mindre for parti-
medlemmerne, bl.a. gårdejerne i Freltofte. De 
ønskede prima håndværk og var efterhånden skif-
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For 60 år siden tænkte ingen mænd på, at kvinder skulle eller kunne vælges til et sogneråd. Det var en mande-
bastion. På bænken til venstre sidder den enerådende, karismatiske og store kvindebedårer Jens Peter Jensen, 
gårdejer i Lumby og sognerådsformand. På venstre yderfløj står den stivsindede og indremissionske bestyrer 
på Fattiggården i Lumby og på højrefløjen står den fremsynede og lidt ængstelige mejeribestyrer i Nr. Lyndel-
se. Ni af sognets bedste mænd, heriblandt står smeden fra Freltofte, Carl Hansen, nummer fire fra venstre. 
Han var ikke politiker og heller ikke interesseret i politik. Men i lighed med sognerådsformanden var han 
medlem af partiet Venstre. Han var kendt for ikke at sige et kvæk og stemte altid som Jens Peter. 

I 1947 købte Niels Erik sin første bil – en gammel 
Ford 10 fra 1937 for 8.000 kr. kontant. En stilfuld 
personvogn med ægte lædersæder. Den skulle straks 
prøvekøres af en god bekendt, Thorvald. Barbara 
sendte billedet til Samsø og skrev bagpå: Nu har vi 
fået bil! 



tet til smedene i Lumby, Nr. Søby og Pederstrup. 
Snart efter skiftede landbruget struktur. Hestene 
blev udskiftet med traktorer. Løsdele kunne købes 
til de nye landsbrugsmaskiner og håndsmedede 
løsninger var stærkt på retur. 
    Barbara gjorde det heller ikke nemmere. Hun 
skræmte flere af kunderne væk. Mange episoder 

bekræfter, at hun både var stridbar og stivnakket. 
Mens en kunde stod og ventede, kunne hun afbry-
de: ”Nu er maden på bordet”. Ingen pardon, Niels 
Erik og Carl må gå fra smedjen for at spise to ret-
ter mad, selv om de begge helst ville gøre arbejdet 
færdigt og ikke ønskede at lade kunden vente 
yderligere. Det generede også Carl og Niels Erik, 
at hun blandede sig i noget, hun absolut ikke hav-
de forstand på, nemlig smedearbejdet. Hvis en 
kunde spurgte, hvornår han kunne forvente at få 
flere dages arbejde leveret, så brød Barbara ind: ”I 
morgen kl. 12 er det færdigt!”  Gårdejer Hans 
Madsen mente, at hun hver morgen burde vaske 
sin beskidte mund i brun sæbe. 
    I 1950´erne fik Niels Erik øgenavnet 
”Luftsmeden” af drengene i Freltofte. Med trykluft 
kunne smedjen tilbyde at puste både bil- og cykel-
dæk op. Barbara forlangte at få fem øre for en 
oppustning.  
    Nok styrede Barbara hjemmets to smedemestre 
med hård og ukærlig hånd. Men året som soldat 
havde givet Niels Erik både handlekraft og mod. 
Efter krigen var Freltofte og Lumby plaget af 
bomstærk og brutal mand, der gik rundt på egnen 
og nød, at alle frygtede ham, fortæller Niels Erik: 
”Han var et hoved højere end mig, havde været i 
Waffen-SS og kæmpet på tysk side på Østfronten. 
En dag overraskede jeg ham i smedjen, hvor han 
stod og tissede på mit værktøj. Jeg blev gal og tog 
svinehovedet i kraven og smed ham ud på vejen. 
Han kom senere tilbage, og denne gang opførte 
han sig pænt. Han var næsten blevet høflig.”  
    Niels Erik, den fuldbefarne smedesvend på 25 
år, holdt fast i den gamle håndsmedning, men han 
har også et sikkert blik for de nye tider. Han be-
skoede stadig heste. Specialiserede sig i smede-
jernslåger og fik mange godsejere som nye kun-
der. Han gik på kurser og lærte at arbejde med 
plasticrør og han opnåede at få et certifikat som 
ekspert i oliefyr. Nogle af de gamle kunder kom 
tilbage og nye strømmede til. Han var altid ser-
viceminded, og hvis et oliefyr var gået i stå i vin-
terkulden, så ordnede han det på alle tider af døg-
net uden ekstra betaling. På Mosevej 1 i Freltofte 
gik oliefyret i stå juleaften. Smedemesteren ankom 
ti minutter efter, brugte en time til at finde den 
rette løsning, og da fyret summede rigtigt, sagde 
han muntert: ”Ja, ja, så fik den lille familie allige-
vel en god og varm jul!”  
    En dag gik Barbara for vidt i værkstedet. Hun 
skændtes højlydt med en kunde. Sammenbidt greb 
Niels Erik hende med et fast tag i overarmen og 
førte hende over til villaen. Gammel Smed stod i 
haven og overværede optrinet. ”Nå, gik hun over 
gevind igen?” spurgte han Niels Erik, der nikkede. 
Og så blev der ikke talt mere om den sag. Men det 
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Onkel Peter Hansen fra Amerika mistede ikke opti-
mismen, men han fandt aldrig den store guldåre i 
Nevadas bjergørken. Han fik besøg i 1956 af sin 
lillesøster Anna og døde ludfattig af kræft i 1957.  

Smedemester Carl Hansen fejrede sin 75 års fødselsdag i 
1957. Han døde af kræft i 1960. Barbara afskrev ham flere 
måneder før hans død, og han blev passet af Niels Erik, der 
opmuntrede ham og tilså ham flere gange nat og dag. 
”Tak, min søn!” sagde Carl hver gang  



hjalp. Barbara begyndte at komme sjældnere i 
værkstedet, men i villaen styrede hun fortsat uind-
skrænket. 
    Carl Hansens storebror og eneste arbejdskam-
merat i 20 år døde ludfattig i Nevadas øde bjergør-
ken i 1957. I de sidste leveår boede Peter i en pri-
mitiv og synligt forfalden hytte i den gamle guld-
graver-flække Ely. Ungkarlen var glad og optimi-
stisk indtil, mavekræften slog ham ud. Efter 55 års 
søgen fandt han aldrig den guldåre, der skulle gøre 
ham rig. På trækorset over hans grav, som vejr og 
vind siden har fjernet, stod kun: Peter Hansen, 
1880-1957. Peter og Carl skrev ikke meget sam-
men, da Carl vendte hjem i 1924. De havde ikke 
mere at sige til hinanden. Men de fulgte hinandens 
skæbne indirekte fra deres familie i både USA og 
Danmark.   
    Gammel Smed i Freltofte døde af kræft 13. 
marts 1960 – to dage før Niels Eriks 37 års fød-
selsdag. Han blev 78 år og var sengeliggende i det 
sidste leveår. Han var taknemmelig, fordi Niels 
Erik passede ham, opmuntrede ham og tilså ham 
flere gange nat og dag. ”Tak, min søn,” sagde han 
hver gang, Niels Erik hjalp ham. Det blev bemær-
ket i Freltofte, at Barbara længe før, Carl døde, 
allerede havde afskrevet ham.                                                                                                                                                     
                                                                      - hardt 
 
Læs i 3. og sidste del om Freltofte-Smedens 
saga om Barbaras sidste genistreg. Hun 
havde tvunget Niels Erik til at sige Mor til 
hende, men hun snød ham for en stor sum 
penge, da hun bildte myndighederne ind, 
at hun ikke havde børn. Niels Erik frier sit 
livs kærlighed, Else fra Højgaard. Efter et 
smukt bryllup flytter hun ind i smedens 
villa, hvor Barbara venter i ondt lune.  

Barbara fyldte 70 år i 1955 og forlangte at blive 
fotograferet – alene og sammen med ”sine to 
mænd”. Hun smiler til fotografen, mens Niels Erik 
og Carl ikke har besvær med at holde smilet tilbage. 

I 1960 køber Niels Erik en splinterny Ford Anglia. 
Barbara, der er fyldt 75 år, tager den fine hat på og 
søndagstøjet på og med en plaid af ren uld over 
armen forlanger hun at blive fotograferet sammen 
med bilen. Til familien på Samsø skriver hun bag på 
billedet: Nu har vi fået en helt ny bil! 
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Entreprenøren brugte fem dage til at grave hullet, 
og med en stor kran blev en damptromle sænket 
ned for at gøre jorden og gruset fladt som et gulv 
og fast som beton.  
    Det tog kun fem timer at bygge en tunnel i be-
ton. Som store Lego-klodser ankom betonelemen-
terne på lastbiler, og med kranen blev de løftet på 
plads. Den nye tunnel skal kun bruges af cyklister, 
der kommer fra Søsted og Freltofte for at komme 

videre på cykelstien langs Lumbyvej. Tunnelen 
går under den nye landevej, der skal bygges fær-
dig i 2007 mellem Årslev og Nr. Søby. 
    En af entreprenørens gravkøer gravede godt til 
på Freltoftevej ved Æsketræet og overså under-
vejs, at 350 meter af den gamle telefonledning 
blev taget med op i stumper. Det medførte, at 
telefon- og Internetforbindelsen var død i sam-
menlagt seks dage i 76 husstande. TDC-teknikere 
har lagt nye ledninger og sendt regningen til entre-
prenøren. 
                                                                       -hardt  

NY TUNNEL TIL CYKLISTER 
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Dødsfald: 
HELGA BLEV 98 ÅR 
Medlem af Freltofte Fælled, Helga Erenbjerg, døde 7. april 2007 på Skibby Plejehjem. Hun var gift med den 
legendariske skolelærer på den store skole, Freltoftevej 14, Hans Erenbjerg. Helga var født i 1908 og talte 
selv om, at hun ”da regnende med at blive 100 år.” Men hun tabte livsgnisten sammen med førligheden for 
nogle måneder siden. Hun snublede med sin rollator og brækkede venstre hofteben. Hun ønskede ikke at leve 
mere med udsigten til at være strakt til sengen hele døgnet. Helga nåede kun 98 år. 
    Lærer Erenbjergs første kone døde, og Helga blev hans anden hustru. Sønnen af første ægteskab, fhv. ba-
germester Carl Ejnar Erenbjerg, Bogense, deltog i stedmoderens begravelse i Skibby 12. april. ”Helga tog 
straks godt imod mig, og jeg har aldrig hørt hende klage over mig.” Carl er 83 år og havde netop den 12. april 
planlagt at besøge Freltofte. Han ville snakke med Fælled Bladets redaktion og besøge gamle, nulevende be-
kendte, bl.a. smedemester Niels Erik Andersen. ”Men jeg kommer en god anden dag. Vær vis på det!”   
                                                                                                                                                                       - hardt 

Juleridning klokken 12.00 på juleaftensdag bør blive en tradition i Freltofte og omegn. Udgangspunktet 
var i 2006 den nybyggede stald for otte heste hos Kitt & Ole ved husmandsstedet på Freltoftevej 4. Familien 
Axelsen lejer ud til andre familiers heste, og de planlægger at åbne en pony-rideskole. Med nissehuer nød tre 
børn, fire heste og fem voksne den halvkolde og solrige tur rundt i landsbyen. 

SMÆDESKRIVEREN TRÆKKES UD I LYSET 
Den anonyme smædeskriver fra Dømmestrup stod ikke frem og gav de to landmænd, Lars Hansen i 
Dømmestrup, og Henning Jensen, Freltofte, en undskyldning samt en beklagelse til de 16 modtagere af 
smædebrevet i Freltofte. Herefter vil Fælled Bladets redaktion indfri løftet om at trække smædeskriveren 
ud i lyset. 
    Michael Jeppesen på Søgårdsvej i Dømmestrup siger i dag til Fælled Bladet, at han ikke har ønsket at 
være anonym. Han påstår, han havde underskrevet sin egen kopi og desværre havde glemt at skrive sin 
egen adresse og at underskrive på de 16 breve til navngivne borgere i Freltofte. Han har ikke forinden ori-
enteret de to landmænd. Ingen i Dømmestrup kendte til hans brev, men han underskriver det med et Med 
venlig hilsen Beboerne i Dømmestrup. I dag siger han til Fælled Bladet, at der er tale om et udsnit af bebo-
ere i Dømmestrup, men han vil ikke opgive antallet. 
    Jeppesen bor hos Lone Annette Justesen på Søgårdsvej 6. I nogle telefonbøger har han både hemmeligt 
nummer og hemmelig adresse. I andre telefonbøger står han med både adresse og telefonnummer. Han 
bruger både titlen lærling og maskinmester. Han skriver til Fælled Bladet, at han har god tid til at skrive, og 
at han overvejer at købe en ejendom på Mosevej i Freltofte. Det lyder ikke betryggende. 
                                                                                                                                                            -hardt  



KOLD CIGAR 
RØD HEKS 
HALV TIGER 
65 børn og voksne trådte frem, bankede til tønder-
ne, åd bollerne, lagkagerne og drak saften og kaf-
fen. Det var fastelavnsrekord hos familien Bager 
på Freltoftevej 8. Godtfolk fra Lumby og Søsted 
lyste op i selskabet med den barmfagre pige, der 
var en dreng, den kølige cigar med blå læber og 
varm glød i øjnene, den livsglade heks med flam-
merødt hår, den spøjse indianerpige, der kunne 
grine af sig selv, den rare mormor over 70 år i en 
flot pels over 50 år og den halve dreng og den hal-
ve tiger, der i stedet for tønden hellere ville slå fo-
tografen i hovedet.    
                                                                          -hardt                          


