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KIRKEORD OG MADBORD. Gudstjenester skal ikke være ædegilder. Kun dem, der går til alters, 
smager en lille oblat som symbol for Jesus´ legeme og lidt portvin som symbol for Jesus´ blod. Men ef-
ter Torkild Thanings afskedsgudstjeneste med godt 300 kirkegængere, gik de fleste med over til Carl 
Nielsen Skolens Aula for at opleve en tre timer lang afskedsforestilling med sang, musik, oplæsning og 
revyindslag. Og her var nok at drikke og spise. Sognebørnene kastede sig over de veldækkede borde. 
Læs 2. del af Thannings personlige tak og farvel til mange rare folk i Lumby og Freltofte.  

ASFALT RUNDT OM  ASKETRÆET 
Fyns Amts Vejvæsen er synligt gået i gang med at fræse op til de 
nye vejomlægninger og den nye landevej mellem Årslev og 
Lumby. Mange af vore medlemmer har noteret, at der er gravet 
betænkeligt tæt på det gamle, historiske og sagnomspundne aske-
træ på toppen af bakken mellem Lumby og Freltofte. Og spørgs-
målet er det samme til redaktionen: Kan vi nu stole på, at amtet 
ikke fælder træet? ”Ja, vi lader træet stå,” svarer vejingeniør Tho-
mas Bundgaard i Fyns Amt. ”Vi lægger to baner asfalt på begge 
sider af træet, men jeg står inde for, at det gamle træ nok skal bli-
ve beskyttet. Vi holder asfalten 30 cm væk fra stammen,” fortæl-
ler Bundgaard til Fælled Bladet og nævner, at mange borgere i 
Lumby og Freltofte har kontaktet vejafdelingen for at få bekræf-
tet, at træet ikke bliver fældet.  
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HUSK LIGE! 

 
HØSTFESTEN, lørdag 30.september kl. 19.00. Læs invitationen, der er uddelt til alle husstan-
de i Fælled Bladets kerneområde. Meld jer til inden 21. september og nyd en festlig aften med god 
mad og fornøjelig lystig dansemusik i Nyboes Selskabslokaler, Freltoftevej 10. 
 
ÆBLEDAGEN, søndag 8.oktober, kl. 13.00. Tag børnene, masser af æbler, flasker eller dunke 
med og deltag i en festlig dag, hvor I selv kan være med presse saften til herlig, sund æblemost. Nina 
og Kurt bager er værter på gården, Freltoftevej 8.. Øl, vand, kaffe og kage kan købes til normalt lave 
fælledpriser. 
 
HUNDEDAGEN. Søndag 15. oktober, kl. 13.00. Tag din familie i snor og hunden i hånden – 
eller omvendt efter behag – og oplev en sjov og uhøjtidelig hundekonkurrence på fælleden, Freltofte-
vej 43. Læs foromtalen i bladet og meld jer til. 
 
AFSLUTNINGSDAG. Lørdag 28. oktober, kl. 14.00. Vi skal rydde op og gøre fælledpladsen 
vinterklar. Fælledejerne Lulu og Finn Ekelund byder på øl og vand til halv pris. Gemytlig snak koster 
ikke noget. 

1976. Hvis alle skal sidde godt i Freltoftes Forsamlingshus, der i 
dag er bedst kendt som Nyboes Selskabslokaler, så er 80 personer 
nok. For 30 år siden blev der maset 114 personer ind fra Søsted, 
Lumby og Freltofte. Der blev spist, drukket godt og danset til kl. to 
om natten. En af de gode dansere var en glad mand fra Søsted. Re-
daktionen sætter en flaske rødvin på højkant, hvis I kan gætte hans 
fornavn.. 



Gennem de senere år er Lumby, Freltofte og 
Nordskov blevet ramt af store cykelløb med dertil 
hørende gøgl og festivitas. 
    Kort tid efter årets dopingskandaleombruste 
Tour de France kørte det internationale, professio-
nelle cykelløb, Post Danmark Rundt, med et do-
minerende CSC-hold i teten på ny over Midtfyn 
og gennem Freltofte og Lumby. Først kom motor-
cykelbetjente og hjemmeværnsfolk og ryddede 
vejen for alle forhindringer. Så kom der en farve-
strålende karavane af reklame- og højtalervogne, 

som uddelte slik og klappestænger til de mange 
fremmødte publikummer på ruten. Og endelig 
kom cykelrytterne susende i høj fart, derefter føl-
ger så de forskellige holds biler med ekstra cykler 
og forplejning. 
    Sekunder efter er det hele overstået. 
    Et par uger efter - midt i august - var det cykel-
løbet Fyn Rundt (billedet), som krydsede vor egn. 
Dette gamle, traditionsrige danske cykelløb med-
førte næsten det samme cirkus-optog. 
                                                                         -josp                    
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CYKELCIRKUS PÅ FRELTOFTEVEJ 
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NIELS OG ANE 
SKABTE EN  
STOR KLAN 

 

Aida Jespersen, Niels Myrup Simonsens yngste barnebarn, har nedfældet sin 
slægts historie i Freltofte og Lumby. Hun har velvilligt stillet sin veldokumente-
rede familieberetning til rådighed for Fælled Bladet, og sammen med Jens Ole 
Storm Pedersen har hun redigeret de mange sider ned til et velvalgt uddrag. 
Aida er bosat i Lumby og er gift med Børge Lund Jespersen, der har trådt sine 
barnesko på Freltofte Mose og er opvokset i Nr. Søby.  
    Niels Myrup Simonsen blev født på Stierslevgård i Gøttrup ved Randers og 
tjente som kusk i Flødstrup Præstegård på Nordøstfyn. Her faldt han for kok-
kepigen Ane Sofie. Han tjente en formue i årene 1900-1920 ved grusgravning 
og produktion af cementmursten og -tagsten i Freltofte. Mange lokale gårde og 
huse er i den tidsperiode opført af hans cementmursten, bl.a. Bakkegården på 
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Langagergyden i Lumby samt forskolen og forsamlingshuset i Freltofte. 
    Gården Snellested på Freltoftevej 5, som Niels og Ane Sofie ejede fra 1899 til 
1921 var arnested for den store klan af efterkommere, der har sat betydnings-
fulde spor i hele den vestlige del af Årslev Kommune og Fangel. Stamfar Niels 
står yderst til venstre med blød hat, lys sommerjakke og merskumspibe. I hån-
den holder han adoptivdatteren Hertha. Hun har den nye kjole på, fordi det 
var hendes første skoledag i august 1914 – og fordi fotografen kom til gården. 
Pigen med cyklen kendes  
ikke i dag. Aida mener, at høstfolkene kommer fra den børnerige familie Hol-
mer i Freltofte, der i perioder alle arbejdede på den stråtækte gård Snellested. 



Af Aida Jespersen  
 
 
Niels og Ane Sofie blev 
gift 8. september 1899 og 
købte en gammel, falde-
færdig gård Snellested 
med 20 tdr. land på Frel-
toftevej 5. De overtog går-
den den 23. december 
1899 for en købesum på 
9000 kr. og 2000 kr. for 

det medfølgende løsøre. Jorden var dårlig, så der 
skulle hænges i og findes på noget for at det kun-
ne hænge sammen økonomisk. 
    Niels så for sig de store grusbanker på hans 
hjemegn og tænkte, at med de banker omkring 
gården i Freltofte, måtte der være muligheder for 
grusgravning. Men det første de måtte i gang med 
var at finde vand. Hidtil havde man hentet alt det 
vand de skulle bruge i Freltofte ved bykilden, der 
lå, hvor forsamlingshuset ligger i dag. Det viste 
sig, at der var vand nok og de fik boret en brønd, 

så der blev sat en pumpe op ude i gården. 
    Jorden indeholdt god, brugbart grus, og der 
blev taget hul på grusgravningen. Der blev leveret 
grus til mange reparationer af både veje og byg-
ninger. Der blev indkøbt forme til støbning af 
mur- og tagsten, cement og farve (rødt og blåt).  
Der blev leveret tag- og mursten langt omkring, 
da det rygtedes, at der var en speciel vogn til tag-
stenene, så de var nemme at læsse af. De skulle 
leveres på taget, så kunne folk selv sprede og bin-
de dem.                                                                                        
    Det gav arbejde til mange af omegnens hus-
mænd. Nogle fik fast arbejde; andre kom i perio-
der, hvor de var arbejdsløse. Flere af dem, der ar-
bejdede i grusgraven, fik deres huse bygget om. 
De ville hellere have cementmursten end penge. 
Arbejdet foregik med en lille håndskovl og en 
harpe, som kunne sortere små og store sten, samt 
grus. En af arbejderne sad dagligt og kløvede de 
største sten. Han blev selvfølgelig kaldt Jens Vej-
mand. 
    Når der skulle køres grus op af grusgraven, 
måtte de gøre det af flere gange, fordi hestene ik-
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DET GODE GRUS I FRELTOFTE 
GAV EN STOR GÅRD I LUMBY 

Ca. 1950. Luftfoto af Lindegården i Lumby ca. 1950. Gården ejes i dag af Johanne Egon Henriksen. 
Portlængen er væk i dag. Den gik til ved brand i 1980. Stråtaget er også væk. Carl Plougs gård i bag-
grunden blev revet ned i vinteren 1987-88. De bagved liggende marker er snart også væk, erstattet af 
nye andelsboliger og parcelhuse. 



   

ke kunne trække et helt læs op. Der blev læsset så 
meget på vognen, som hesten kunne trække og 
blev kørt op til vejen, læsset af og så tilbage og 
ned efter en ny portion. Når der var et helt læs op-
pe ved vejen, blev det læsset på vognen igen, og 
kørt ud til kunden. 

    I den jord som var tilbage blev der dyrket korn 
og roer. Når kornet skulle høstes, foregik det med 
le eller aflægger. Negene blev bundet sammen og 
sat op til tørring. Når de var tørre, blev de kørt 
hjem i laden, hvor de lå til om vinteren, hvor de 
blev tærsket. De første år foregik tærskningen 
med en pejl (to stænger, der var bundet sammen i 
den ene ende) til at slå ned i negene med. Senere 
byggede de en hestegang, hvor hestene gik rundt 

og trak en bom, som gennem tandhjul var forbun-
det med et tærskeværk. 
    Roerne blev trukket op med hånden og toppen 
hugget af med en stor kniv. 
    Niels byggede også hele gården om, og mens 
han sled i alt det udendørs, havde Ane Sofie nok 
der skulle gøres i dagligdagen. Petroleumslampen, 
komfur, kakkelovn og bestik blev pudset hver dag. 
Hun støbte lys og bryggede øl, ligesom de var 
selvforsynende med fødevarerne. Mælken blev sat 
hen, og når den havde trukket fløde, blev den 
skummet og fløden kærnet til smør. Kødvarerne 
opbevarede de i store saltkar, og frugten blev syltet 
eller kogt hen. 
    Der blev kun vasket tøj en gang om måneden, 
og det foregik på et vaskebræt. Kogetøjet blev 
kogt i en stor gruekedel. 
    Da de ikke selv kunne få børn, adopterede de i 
1909 en pige på 2 år. Hun var født 1. juli 1907 og 
fik navnet Hertha Mariane. Hun havde hidtil været 
anbragt i pleje hos Bodil Marie Pedersen; en fattig 
kone på Freltofte Mose. 
    Når der skulle spises frokost, kom snapseflasken 
altid på bordet og var den gået tom, måtte Hertha 
til købmanden i Freltofte efter en ny. Prisen var 
dengang for en helflaske 27 øre, mens de fik 50 
øre for et læs grus. 
    I skolen fik Hertha nogle veninder for livet. Det 
var Johanne Larsen fra Elmegaard i Lumby og 
Johanne fra Freltofte, der blev gift med Carl Sadel-
mager samt Helga fra Freltofte, der senere blev 
gift med den noget ældre lærer Erenbjerg. Helga 
lever stadig og bliver til næste år 100 år gammel. 
De fire piger hold sammen hele livet, og da de var 
teenager, var der gang i festerne i Freltofte For-

samlingshus, hvor der 
blev danset til den lyse 
morgen. Her var Carl 
Ploug Pedersen ofte 
udsmider. Han var født 
på gården Vesterled, 
Mosevej 4 i Freltofte, 
og fik siden en gård i 
Lumby, der blev revet 
ned i vinteren 1987-88 
efter hans død i 1986. 
     En hændelse man 
talte meget om, var da 
Johanne Larsens elastik 
i underbukserne sprang 
under en heftig Charle-
ston, så de faldt ned, 
men Johanne hun spjæt-
tede dem bare ind under 
bænken, og så gik det 
derudad igen. 
    I år 1921 havde grus-
graven givet så meget, 
at Niels Myrup gerne 
ville have en større gård 
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Fodermesteren på Lindegård midt i  1920´erne, 
med præmietyren og - måske lidt misvisende - 
mælkevogn og spande.  
I baggrunden ses Lindegården. 

Ca. 1915. I Freltofte boede en fattig familie, der bar efternavnet Holmer. Alle 
Holmer-drengene tjente på skift hos Niels Myrup. Her er det Oscar Holmer, 
som har været ude med et læs grus. 



med god jord til, og den fandt han i Lum-
by. Men Ane Sofie var ikke meget for at 
flytte. Hun måtte både overtales og lok-
kes. I 1914 var der i Lumby bygget et 
elektricitetsværk og der var også bygget 
et vandværk, så der var både lys og vand 
indlagt, tillige med telefon. 41 tdr. land 
fed god jord, var vel også et argument. 
Det fik hende så til at overgive sig, så den 
1. maj 1921 overtog de gården Lindegård 
i Lumby til en købspris på 87.000 kr., 
men så var der også tre kakkelovne, en 
indmuret gryde, et komfur, samt tre heste, 
en plag, ti køer, seks kvier, en so, syv pol-
te, otte grise og nogle høns. Endvidere 
medfulgte vogne, seletøj og diverse ma-
skiner i købet. Der var også et stykke mo-
se, hvor de kunne hente tørv til opvarm-
ning af stuehuset. 
    Høsten foregik nu med selvbinder, så negene 
var bundet og skulle bare sættes op til tørring. 
Tærskeværket blev nu drevet af elkraft. Ane Sofie 
glædede sig indendørs med alle de nye nemme 
goder. Nu kunne hun leje en vaskemaskine, når de 
holdt den månedlige vaskedag, som foregik i kæl-
deren. De havde også et rullerum i kælderen, hvor 
der stod en stor rulle fyldt med kampesten. Den 
blev trukket frem og tilbage, mens tøjet løb gen-
nem nogle træruller. 
   Når der blev slagtet gris, blev der lavet en masse 
hjemmelavet pålæg, sylte, medister og meget me-
re. Så blev der holdt et stort pølsegilde for hele 
byen med hjemmebrygget øl og et slag kort. Kort-
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Eftermiddagskaffe i haven på Lindegården. Aida læner sig op af sin far Harald Jensen. Mor Hertha 
kigger på fra en stol. Og gamle Ane Sofie Myrup Simonsen sidder i kørestol, fordi hun i sen alder fik 
amputeret det ene ben. 

Herta og Harald Jensens 5 børn. Inge blev gift 
med Jørgen Moseholm og de drev gården Fal-
sensgave i Dømmestrup. Hun døde af en hjerne-
svulst i midten af 1990´erne og ville være fyldt 74 
år i år. Andy, i dag 67 år, er landmand i Fangel 
og var meget aktiv i oprettelsen af biogasanlæg-
get. Hardy, 71 år i dag, er især kendt for hans sto-
re arbejde i Nr. Lyndelses idrætsliv. Hedvig, i dag 
76 år, blev gift med Harald Rasmussen og de drev 
gården Lundegård i Lumby. Harald startede en-
treprenørfirmaet Egelund. Hedvig driver i dag 
selskabslokalerne Salen i Nr. Lyndelse gl. kro. 
Aida Jespersen, 59 år i dag, er artiklens forfatter. 



spil var meget attraktivt dengang. Mændene kunne 
sidde og spille i hele nætter. Nogen kunne endda 
finde på at spille et stykke jord væk, hvis man ikke 
havde flere penge. 
    29. november 1929 blev datteren Hertha, gift 
med Harald Jensen fra Brændekilde, og de bosatte 
sig på Lindegården, hvor de i fællesskab med   
Niels Myrup og Ane Sofie drev gården, der året 
efter – 21. december 1930 – blev overdraget til det 
unge par, der nu stod med ansvaret, mens Niels 
Myrup og Ane Sofie blev boende på aftægt. Ane 
Sofie kunne stadig hjælpe med det huslige, men 
det hun helst ville var at passe de børnebørn, der 
efterhånden kom til. 
    Hertha og Harald fik 5 børn: 
    Hedvig blev født 24. april 1930. Hendes døbe-
navn er Hedevig, fordi præsten skrev forkert i kir-
kebogen og på dåbsattesten. Inge kom til verden 
25.sept. 1932, Hardy 22. juli 1935, Andy 28.okt 
1939 og Aida 19.juli 1947. 
    I 1938 fik Harald og Hertha en brugt Ford trak-
tor på jernhjul, så de kunne nøjes med et spand 
heste og alligevel nå at hjælpe andre bønder i om-
rådet med traktorarbejde. Familien kom sammen 
med en maskinforhandler, og da der de næste    

10-15 år skete en masse indenfor landbrugsmaski-
ner, var det en stor fordel, at han kunne finde noget 
brugt, som var ombyttet fra de store gårde og god-
ser. På den måde var gården i 1950 godt mekani-
seret efter tiden. 
    Hestene var blevet sat i stald og blev kun brugt i 
nødstilfælde. 
    Ane Sofie havde fået det ene ben sat af og sad 
nu i kørestol. Niels Myrup brugte sit otium sam-
men med sit yngste barnebarn Aida og lod også sit 
ældste oldebarn Laurits (søn af Hedvig) passe hen-
de, og når pensionen kom, tog de en gåtur til køb-
manden. Der kunne de få et stort kræmmerhus 
med blandede bolcher for 25 øre. Dengang var der 
to købmænd i Lumby – i dag er der ingen. 
    Ane Sofie døde i efteråret 1953, Niels Myrup 
fulgte efter i maj 1954 efter et langt og stræbsomt 
liv. 
    Hertha og Harald Jensen solgte Lindegård, da 
ingen af børnene på det tidspunkt var interesserede 
og p.gr.a skrantende helbred og besvær med at 
skaffe medhjælp. De solgte Lindegård for 155.000 
kr. i december 1959 til Johanne og Egon Henrik-
sen, der stadig ejer og driver gården. 
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Aida og Børge Jespersen, Lumbygade 
8. Aida var i mange år en værdsat pæ-
dagog i skolefritidsordningen på    
Carl Nielsen Skolen og senere på 
”Toppen”. I mere end 30 år vart hun 
engageret i idrætslivet i Nr. Lyndelse 
og redaktør af idrætsbladet. For 12 år 
siden blev hun ramt af kronisk træt-
hedssyndrom. Aida er medstifter af 
foreningen ”Syndromerne”, der kæm-
per for at få anerkendt sygdommen. 
Børge arbejdede som entreprenør og 
er i dag gået på efterløn. Begge opfat-
tes som uundværlige deltagere i Lum-
bys tætte, sociale liv. 



 

”Tag din familie i hånden og din hund eller 
hunde i snor og lad os få en sjov og festlig dag ud 
af det på Freltofte Fælled”, siger Vivi Kidde 
Knudsen, der bor sammen med tre hunde og hen-
des gæve mand i et landarbejderhus på Freltofte-
vej. Hun er en stor hundeven, og da hun i bladet 
læste, at der var ca. 70 hunde i Freltofte, Lumby 
og Søsted, fik hun ideen om at stå bag en utraditi-
onel konkurrence, som den racebevidste Dansk 
Kennelklub næppe vil stå inde for. 
    ”Alle hunde kan deltage - både de unge og 
gamle, store og små, tykke og tynde, racehund el-
ler gadekryds, ” fortsætter Vivi.  Hunden med tre 
ben, et øje og et godt grin har bestemt en god 
chance. Der vil blive uddelt fine præmier til: 
Sødeste hund 
Sjoveste hund (må gerne være udklædt) 
Største hund 
Mindste hund 
Gladeste hund 
Ældste hund 
Den yngste hvalp 
Samt til den hund, der kan lave de sjoveste tricks 
eller andre hundekunster. 
    Vivi har fundet en rigtig dommer til at bedøm-
me hundene sammen med fra lokal fra Freltofte. 
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ER DIN HUND MED PÅ EN SJOV SPØG? 

Vivi Kidde Knudsens store bjørnebamser, de to new 
foundlændere, er skabt til at sove ude hele året, men 
madmor vil helst have dem inde om natten. Den frygt-
indgydende kleiner münsterlænder-hvalp, 75 dage 
gammel, skal trænes til at blive en kvik jagthund. For-
gængeren af samme race havde alle de instinkter og 
den disciplin, en god jagthund skal have, men til fami-
liens sorg løb den tidligt i år efter en kat over Freltof-
tevej og blev dræbt af en bil.  

Tilmelding kan ske til: 
Vivi K. Knudsen, Freltoftevej 71,  
tlf. 6590 2790 
Eller på e-mail: 
vivikiddeknudsen@mail.tele.dk 
    Vivi giver dig et nummer, når hun lige har 

Kom og vis os din hund 
søndag 15. oktober kl. 13.00 
på fælleden, Freltoftevej 43. 
    Der vil være vand til hundene, og hvis de taber 
noget bagfra, er der også plastposer til at samle op 
efter dem. Deltagerne og publikum skal ikke tørste 
eller sulte. Til normale fælledpriser byder vi på øl, 
vand, kaffe og kage.                   
                                                                        - hardt                     



Sognepræsten siger farvel og tak,  
2. afsnit 

SKRÅT FOR HULLET OG VEST FOR ÆSKEN 
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Juleaftensdag har kirken i Thanings tid altid været fyldt med 250 sognebørn. Men der kom godt 300 for 
at høre hans afskedsprædiken og sige farvel til den afholdte præst. Mange ekstra stole blev sat ind og 
mange var kun med på en lytter fra våbenhuset. Torkild og Inger Thaning måtte gå spidsrod mellem de 
mange kirkegængere for at komme først ud og stå parat i våbenhuset for at give hånd til alle.  

Torkild Thaning fortæller om smeden, der ta-
ler tyrkisk og kan tæmme djævelen. Om man-
den i Hullet, der bør konservere møbler i ste-
det for mennesker. Om storsamleren, der 
drømmer om at bygge en kirke i Freltofte. Om 
klanernes arnested i Lumby. Om skuespiller-
ne. Og om savnet af nye kartofler, friske jord-
bær, herlig rygeost og hjemmebrygget øl 

Smeden i Freltofte, Niels Erik Andersen, der 
bor lidt længere ude forbi ”Hullet” i den sydlige 
del af Freltoftevej, kom engang imellem hos 
gårdejer Peder Slumstrup. Og Andersen mødte 
op på alle tider i døgnet for at hjælpe folk med 
at få oliefyrene til at køre igen. Smeden er altid 
noget særligt i eventyrene. Han kan tæmme 
djævelen med sin hammer, lukke ham inde i 
flasken, og det er ikke anderledes med Ander-
sen. Han kan runer. Han har ristet et par af dem 
på sine kones gravsted på en låge, han smedede 
til hende. Hvad der står, røber jeg ikke. Man 
skal ikke fratage runernes deres hemmeligheds-
fulde magt. Ved samme lejlighed, lavede han i 
øvrigt kirkegårdens låge, som han har lavet så 
meget andet for os.  
    Smeden er en dygtig håndværker, stolt af sit 

arbejde, men også af det guldur, han ejer, et rig-
tigt guldgraverur, han engang arvede, lavet af 
guld gravet i Alaska. Selv kæden består af 
klumper derovre fra. Efter et besøg af indbruds-
tyve i foråret 2006, er gulduret blevet lagt i en 
bankboks. Men smeden kan ikke bare runer; 
han kan også tyrkisk, som han taler engang 
imellem. 
    Nede i ”Hullet” skråt overfor smeden bor 
Claus Arentoft og minder mig om en gammel 
japansk film: ”Kvinden i sandet”, som handlede 
om en videnskabsmand, som på en af sine stu-
dieture sov over sig ude i et øde sandet område, 
og endte med at blive indlogeret nede i et 
sandhul hos en kvinde, hvis liv var at skovle 
sandet op i kurve, når det skred ned til hende. 
Kurvene blev så hejst op og  båret bort af nabo-
erne og på den måde forhindrede man, at ikke 
bare hullet føg til, men også naboernes huller i 
jorden. Men videnskabsmanden måtte nu er-
kende, at han var udset af naboerne og skæbnen 
til at hjælpe kvinden. Man har fjernet rebstigen 
og derved hans mulighed for at kommet bort. 
Han må nu tilbringe resten af sit liv dernede 
sammen med hende og hjælpe hende. Men som 
hun siger: Der kan gro agurker også i sandet. 



Kærligheden kan gro der, opdager også han, og 
man kan få et frugtbart liv også her. Og det har 
Claus og Inge på deres helt egen måde.  Det er 
et frodigt hus, der ligesom jødens hus i Berg-
mans ”Fanny og Alexander” rummer alle ska-
berværkets forunderlige mysterier og værker, 
bøger, ting, møbler, svenske løbere som dem, 
vi i sin tid købte af ham. Claus Arentoft har ud-
videt med et værksted, som det sandsynligvis 
går ligedan. Egentlig er han farmaceut, men 
burde måske have været konservator og konser-
vere møbler i stedet for mennesker. Begge er 
samlere. Deres hus er et samlingssted. Hullet 
snart fyldt op. 
    Asger Simonsen længere ude på samme vej 
har samlet på resten. (Torkild Thaning har skre-
vet en drillende sang om Asger Simonsen på ti 
vers, men af pladshensyn bringer vi kun det 
første vers, red.):    

 
Han samler på alskens produkter 

og lægger lidt fra til sig selv, 
engang så skal arbejdets frugter 

udmønte sig i et kapel. 

    Springer man herfra væk fra Freltofte, som med 
den opgave, jeg har fået, er jeg nødt til at springe 
mange og meget over, kører forbi træet ”Æsken” 
på bakken, så kommer man med det samme til 
Lumby, et klanernes arnested. Her bor Bent og 
Aase Park Hansens  
først for i deres fornemme Lumbygård med                 
sønnen og svigerdatteren i fodermesterhuset. 
    I Lumby ligger også Hedevig og Harald 
Rasmussens gård. Harald var i sig selv et sam-
lingssted. Han samlede folk i køkkenet og ud-
klækkede sine planer over et par øl, og når nu 
Hedevig alligevel var i vanen, har hun ført tra-
ditionen videre med at samle folk ved at overta-
ge kroen i Nr. Lyndelse for at familiesammen-
føre resten af befolkningen der. Hun fører netop 
traditionen videre. Den hænger på hendes væg-
ge og lever i hendes mund. Sønnerne Laurits, 
Michael, Benny og Morten viderefører planer-
ne. Der opstod nærmest et produktionskollektiv 
af dem, hvor sønnerne gik hver deres veje. 
Nogle planer gik i bogstaveligste forstand i va-
sken som nu ålene, man ville dyrke, men andre 
blomstrer vildt og frodigt og også dygtigt, når 
familien baner vejene for os og kloakkerne un-
der os og lægger ledninger til at kaste lys over 
om, hvad fantasi og vovemod kan føre til. He-
devigs og Haralds børn er blevet boede. De hø-
rer til her, som de fleste, der er vokset op her, 
gør det.  
    Hedevig var datter af Hertha, som havde sit 
eget dynasti med døtrene Hedevig og Inge i 
Dømmestrup, som var gift med Jørgen Mose-
holm, og Aida, som er gift med Børge Jesper-
sen i grunden vidt forskellige kvinder med hver 
deres styrke, hvis ikke man skal bruge et mo-
derne udtryk som ”energier”.  
    Jørgen Moseholm i Dømmestrup var halv-
bror til Anne Marie, som blev gift med Mou-
rits Moseholm Jørgensen, der kom fra Freltof-
te, men de var igen i familie med sognerådsfor-
mand Jens Peter Jensen, som sammen med 
sin søster boede der, hvor Anne                 
Marie kom til at bo som enke. Hun var mor til 
Moseholmerne Keld, Erik, Mogens og Kir-
sten. Erik brød ud og emigrerede til Odense 
med Joyce, mens resten indtil for nylig boede i 
Lumby. Keld på et hjørne af Mogens jord, Kir-
sten i Anne Maries hus. Nu er Keld og Bente 
flyttet til Horne land, Kirsten og Ove er flyttet 
efter, og Mogens og Birthe har købt sig et som-
merhus dernede, men er i gang med at flytte 
soveværelset ned fra loftet på gården, så viljen 
er der til at blive boende i Lumby. Indtil videre 
planter Mogens træer rundt om sin gård, som 
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Thorkild får mere tid til at læse, skrive, se på 
antikviteter og mest af alt til at være sammen 
med sin kone, børn, svigerbørn og børnebørn.  
  Tre generationer var sammen i haven, før præ-
sten gik af. 

fortsættes næste side                



om føje tid er fuldstændig indhegnet af det vej-
net, man er i gang med at sy det midtfynske  
landskab ind i.  
     Ved skæbnens tilskikkelse har kommunalre-
formen gjort, at Keld og Kirsten igen bor i 
kommunen, så de dog kan føle det, som om de 
igen er kommet hjem. Men Keld har lavet sit 
eget folkeslag af små figurer, og bor meget pas-
sende på Knoldsbjergvej, hvor man kan finde 
både dem og familien i bronze. Her bliver de 
formodentlig stående og nyder den utrolige ud-
sigt fra Knolden. Men der er opbrud i familien.  
Ikke alene er en folkevandring i gang sydpå, 
men en del af børnene har uventet slået sig ned 
i København. De har ganske vist hinanden at 
besøge, men en globalisering er indtrådt med 
de følger, den har. 
    Over for Birthe og Mogens bor Bernhard og 
Solveig Petersen, som ikke er i familie med 
Lumby, men til gengæld er hun bagerens datter 
fra Nr. Lyndelse, søster til Edel Hansen, sko-
mager Svends kone i Nr. Lyndelse. – ”Kå vi 
sige”, som Bernhard altid tilføjer. Han har altid 
haft nye kartofler og jordbær. Det er desværre 
slut. Man kommer op i årene. Jeg selv er snart 
udgået for bønner. 
   Men der også udefra kommende eksistenser i 
Lumby. I skuespillerhuset har Vigga Bro og 

Hans Henrik Clemensen boet. De var med-
lemmer af ”Banden”. Nu bor Jytte Kvinesdal 
og Steffen Rode der. De klarer sig på forskellig 
vis, men fælles for dem er, at de er smeltet fint 
sammen med stedet, som de har fået til at synge 
i kor. Engang var der også skuespillere i Frel-
tofte: Jonna Hjerl og Søren Elung-Jensen, 
der boede der, hvor Bjarne Lühr Hansen og 
Lene Iversen i dag bor. I Søsted har vi fået en 
katakolumbine, skuespilleren Agnethe Bjørn, 
der stædigt opretholder sit teater i en såkaldt 
yurt, en telt-type, som vist egentlig hører til på 
stepperne i Kirgisistan. 
    Ved siden af skuespillerhuset i Lumby . lig-
ger den gård, hvor Elise Iversen i sin tid boede. 
Hun bor her ikke mere, det gør hendes søn Ni-
els Iversen og hans kone Ulla, men Elise hører 
stadigvæk til her, selv om hun bor i Øster Hæ-
singe. Hun lavede engang den herligste rygeost 
og bryggede det skønneste øl på gammeldags 
vis, som man skulle passe på, fordi det smagte 
så godt. Niels har for nylig måttet opgivet sine 
grise og har forpagtet jorden ud, som det vil ske 
med flere og flere gårde.  
    Sidste gård i Lumby tilhører Egon og Jo-
hanne Henriksen, et mønstergårdmandspar, 
som har danset folkedans i fritiden med Sigurd 
og Marie Hansen i Søsted, som jeg begyndte 
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med. Og her slutter ringen. Egon løber sine tu-
re, og han kan det hele. Johanne er trivelig, men 
svæver, når hun danser - en henrivende person-
lighed og med et let og syngende sprog, som 
passer til hendes hjertelighed. 
    Hun tog imod mig – ikke da jeg blev født, 
men i menighedsrådet, da jeg søgte embedet. 
Asger Simonsen fra den anden ende af Freltofte 
var også med. Så er ringen også sluttet her – for 
ikke at sige, at vi har slå et kryds, som den har, 
der må sige farvel.    
                                             Torkild Thaning   

FOTOS FRA BLADET 
Fotos fra bladene i september, december 2006 
og september 2006 kan købes. Evt. overskud 
går ubeskåret til Freltofte Fælled. 20 kr. pr. 
stk. For en stor fotografisk kopi i 20 x 30 cm. 
Eller en cd-rom med op til 15 fotos for 20 kr. 
    Se også de 35 fotos fra den festlige Faste-
lavn på Freltoftevej 8 med 28 flot udklædte 
børn på vor hjemmeside: 
www.freltofte.info 
    Bestil på e-mail karsten@vipi.dk 

Tlf. 65 90 22 09 - Mobil 20 22 72 09 - Fax 65 90 18 88 

 
 

GÆT OG VIND 
To raske drenge, der siden er blevet voksne.  
Hvem er de?  
    Gæt fornavnene og vind en god flaske rødvin.  
Redaktionen hjælper gerne lidt, når vi fortæller, at der er 
tale om to velkendte mænd i Lumby.  
    Skriv deres navne og dit eget navn og adresse på en sed-
del og læg den i postkassen på Mosevej 1.  
    Send en e-mail til redaktoer@freltofte.info eller ring for-
navnene ind til redaktøren på 6590 1441. 
 

MON TRÆET OVERLEVER? 
Valnøddetræet er et stort, smukt og dekorativt 
træ. Der trives bedst i de lune egne af Danmark 
og derfor trives det godt i Freltofte og omegn. 
Valnød er et såkaldt blødertræ, og skal derfor 
med forsigtighed beskæres sommer og efterår, 
helst lidt af gangen over flere år, hvis det skal 
kraftig beskæres. 
    På Freltoftevej 81 er man ikke så fintfølen-
de, men tager det hele i et hug – nærmest en 
topkapring – endda udført om vinteren. Spæn-
dende at se, om det før så markante træ på 
gårdspladsen overlever. Her i sommer er der 
dog fremspiret en del grønne nye vækster. 
                                                                     -josp                     



Lumby, nu Knoldborg ved Faaborg, uddelte hjer-
telige knus. 
    Mens Thaning tog kjole og krave af og den vel-
kendte bordeauxfarvede jakke med slips på, gik 
knap 250 af kirkegængerne til reception i Carl 
Nielsen Skolens aula, hvor de oplevede et bibelsk 
mirakel: Vand var blevet til vin, øl og kaffe, og 
sten var blevet til et stort, veldækket tag-selv-
bord. Mens Thanning lyttede, klappede og blev 
rørt, talte menighedsrådsformanden og flere af de 
nuværende og tidligere menighedsrådsmedlem-
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SALMER OG SANG PÅ EN LANG FARVELDAG 
Det blev en lang augustsøndag for præsteparret. 
Først afskedsgudstjenesten med dygtige musikere, 
der spillede både solo og støttede salmesangen. 
Derefter sagde Inger og Thorkild Thaning person-
ligt farvel til samtlige 300 kirkegængere. Præste-
konens betydning i sognet blev igen bekræftet af 
mange kindkys og knus. Gunhild Larsen fra Frel-
tofte, nu Birkelyvej i Nr. Lyndelse, sagde farvel 
og lagde tryk på ordet tak. Bente Moseholm fra 



mer. Thanning måtte 
høre om hans bemær-
kelsesværdige madglæ-
de og hans dybe inte-
resse for vin og øl. Han 
vil blive husket som 
den distræte mand, der 
ofte kom for sent eller 
slet ikke kom til aftalte 
møder. Men når han var 
til stede, var han stærkt 
rustet i både teologien 
og medmenneskeligt 
nærvær. Den nyslåede 
emeritus modtog en 
pæn pengegave fra en kreds af taknemmelige 
sognebørn.  
   Festforestillingen varede kun tre timer – kun 
afbrudt af korte pauser, hvor deltagerne kunne 
tanke op med mad og drikke og tanke af på sko-
lens toiletter. To operasangere oplod deres røst til 
akkompagnement af præsteparrets datter på fly-
gel. En lokal musikgruppe spillede middelalder-
musik og senere fik publikum en revysketch. 
Thanning har selv leveret revytekster, og både 

lokalt i sognet og i Præsteforeningen har han væ-
ret en efterspurgt sangskriver. 
    Skuespillerne Jytte Kvinedal og Steffen Rode, 
der bor i det røde skuespillerhus i Lumby, oplæste 
underfundige tekster. Thanning havde på forhånd 
ikke blandet sig i festforestillingen, men han hav-
de dog anmodet om at genhøre Lumby Koret. 
Gode venner i Lumby træner – ifølge eget udsagn 
et par timer om året i korsang – og de optræder 
kun ved private fester. ”Jeg har hørt skønsang fra 
kor, der gør det noget bedre end de glade folk fra 
Lumby, men deres glæde ved bare at synge er 
enormt smittende,” forklarede Torkild Thaning.                     
                                                                        -hardt 
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ASGERS BOD 
I et gammelt landarbejderhus på Freltoftevej 77 
bor smed og produkthandler Asger og Bente Si-
monsen. Han er socialdemokrat af den gode, gam-
le skole, og har i alle årene været meget aktiv i 
foreningslivet. I flæng kan nævnes; Freltofte hus-
mandsforening, Nr. Søby vandværk, Nr. Lyndelse 
Lokalhistorisk Forening og i særdeleshed menig-
hedsrådet i Nr. Lyndelse. 

    I mange år havde han en omfattende produkt-
handelsforretning, der var ikke den container, hvis 
beliggenhed og indhold, han ikke kendte og kun-
ne tjene en skilling ved. I dag er containerne sam-
let i et stort kommunalt foretagende, Årslev Gen-
brugsstation, som Asgers søn Tommy styrer med 
hård hånd og gemytlighed.  
    I dag er Asgers forretning skrumpet ind til en 
lille, men velassorteret bod ved sit hus. 
                                                                       - josp                     

LAURA OG POVL 
I HØJT HUMØR 
Med et usvigeligt svigtende held bragte vi i for-
rige nummer et forkert portrætfoto af vogn-
mandsparret Laura Pedersen og Povl Gertsen, 
der delte seng og bord i mere end 20 år i Freltof-
te. Det forkerte par på det forkerte billede har 
familie i Freltofte, og dem vil vi senere vende 
tilbage til i Fælled Bladet. Her er det rigtige par 
på det rigtige billede i festtøj, nemlig Laura og 
Povl. De er i bryllupshumør, selv om de aldrig 
blev gift. Lauras nevø, Freddy Rødtnes Peder-
sen, der i dag bor i Korup, blev viet 11. april 
1964 til Connie i Årslev Kirke, og bryllupsfesten 
blev holdt i Årslev Forsamlingshus. Freddys 
bedsteforældre boede på Jyllandsgyden, og dem 
skriver vi også om senere i Fælled Bladet. 
                                                                     -hardt 
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NY KOSTALD PÅ ELMELY 
 
Gårdejer Jon Jensen går imod strukturudviklin-
gen på Fyn og bygger nu en stor kostald på 
slægtsgården Elmely, Mosevej 6 i Freltofte. 
   Engang var Midtfyn vidt berømmet for fornem 
kvægavl; især opdræt af Rød Dansk Malkerace 
med den kendte forkortelse R.D.M. Siden Dan-
mark indtrådte i EF i 1972, i dag EU, er der blevet 
længere og længere mellem malkekvægsbesæt-
ningerne her i området i almindelighed, og i Øst-
danmark i særdeleshed. Især er afviklingen gået 
stærkt de sidste 10-15 år, og det røde kvæg har 
fået nye farver og aftegninger – ja, nogle ligner 
endda forvoksede Jerseykøer. Tendensen er færre, 

men større besætninger, der især samler sig i 
Vestjylland, hvor malkekvægsbesætninger på 
200-300 køer ikke er ualmindeligt. 
    Men Jon Jensen går imidlertid imod strømmen, 
og trodser også den gammelkendte besætnings-
størrelse. I stedet for 35 malkekøer i en gammel-
dags og arbejdstidskrævende bindestald bygges 
nu en moderne løsdriftsstald til 75 malkekøer. 
Produktionen af årligt godt 2000 slagtesvin ind-
stilles, og derved opnås forsat harmoni i dyreen-
hedskravene i forhold til gårdens jordtilliggende. 
Firmaet der udfører byggeriet, er det samme fir-
ma, der skal lave mange af de lovede rensnings- 
og nedsivningsanlæg for lokale beboere, så de ser 
frem til at få deres spildevandsforhold bragt i or-
den – nu hvor entreprenøren alligevel er på egnen. 
                                                                        -josp                     
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Aage Jensen vil blive mindet som en dygtig landmand med mange hårde og lange arbejdsdage. Han var en 
hæderlig alvorsmand, men han kunne også være i sprudlende drillehumør og more sig hørligt i godt selskab, 
f.eks. under Oldermandslaugets årlige sammenkomst i Freltofte på Kyndelmissedag 2. februar 1983. 
     I bageste række fra venstre står fhv. gårdejer Preben Juul Pedersen, der siden er flyttet til Nr. Lyndelse, 
pressefotograf Carsten Reenberg, der siden er flyttet til Odense (Carsten har selv taget billedet og står med 
selvudløseren i højre hånd), gårdejer Henning Jensen, Bækgården i Freltofte og revisor Ib Hansen, der siden 
er flyttet til Ringe. 
    I midten fra venstre sidder mekaniker Aage Spejlborg Hansen, Freltoftevej 45, afdøde gårdejer Aage Peder-
sen, afdøde gårdejer Aage Jensen, fhv. gårdejer Poul Storm Pedersen, der i dag bor til leje på Almosegård, 
Mosevej 8, og afdøde gårdejer Hans Madsen. 
    Liggende på gulvet: Afdøde gårdejer Ove Nielsen og savskærer Aksel Rasmussen, der i dag nyder sit otium 
hele året i sommerhuset ved Faaborg. 

AAGE JENSEN BLEV 87 ÅR 
1. september 2006 døde Aage Jensen, fhv. gårdejer i Freltofte. Han blev 87 år. 
    Han blev født på slægtsgården Elmely nær Freltofte Mose i 1918 og havde således dybe rødder i det gamle 
landsbysamfund. Han dygtiggjorde sig som landmand på nogle store gårde på Vordingborg-egnen, og kom i 
1944 tilbage til Fyn, hvor han samme år blev gift med Else, og de oplevede at få godt 62 år sammen.  
    Sammen drev de først et husmandssted i Fangel Vestermark, før de sidst i 1940´erne kom hjem til Freltofter 
og overtog Aages fødegård, Elmely. Her opfostrede de tre børn og drev gården mønsterværdigt. 
    Aage Jensen var en hårdt arbejdende mand, som ikke skånede sig selv. Højt respekteret, en fagligt dygtig 
landmand og hæderlig var han, hvilket hans embede som stævningsmand gennem 40 år bevidner. Han var en 
aktiv deltager i Freltoftes foreningsliv og sad i 1960´erne i det gamle Nr. Lyndelse Sogneråd; indvalgt for par-
tiet Venstre. 
    Han tilkøbte nabogården Almosegård. I 1979 overdrog han sine ejendomme til sønnen Jon Jensen. Selv flyt-
tede Aage og Else ind i deres nybyggede aftægtshus på Freltoftevej 8a. Dagligt hjalp Aage stadig til på gården, 
indtil kræfterne efter mange slidsomme år slap op. 
    Aage Jensen var også kendt for sin gode rygeost, der blev lavet ved hjælp af havrehalm og lidt brændenæl-
der over en gammel, rusten olietønde. Hans viden om det gamle Freltofte og landsbyens beboere var stor - en 
kilde, der nu er udslukt. 
                                                                                                                                                                          -josp 



 

JEG ER FØDT OG OPVOKSET 
PÅ FATTIGGÅRDEN I LUMBY 



Peter Storgaard Rasmussen blev født som ældste 
søn af bestyrerparret på fattiggården i Lumby den 
15. oktober 1926, og han er dermed 3. generation 
på gården. Han husker de både triste skæbner og 
de oplivende episoder. Han gik i både forskole og 
på den store skole i Freltofte og følger stadig godt 
med i egnens liv og udvikling. Lumby er han mest 
knyttet til. Han fylder 80 år i oktober, og der kom-
mer næppe mange gæster, fordi de fleste af hans 
jævnaldrende venner er døde. Måske kommer 
hans lillebror Erik der er pensioneret bankbetjent 
og bor i København. Selv vil han på dagen besøge 
sin yngste lillebror, der har været syg i mere end 
50 år, på plejehjemmet i Odense. ”Han har det 
godt der,” tilføjer Peter. 
    Med en trist mine fortæller han, at han er ugift. 
”Det kunne være gået anderledes, men der var nu 
mange gode grunde til ikke at blive gift.” På går-
den hjalp han i mange år sin far, Carl Rasmussen, 
og da hans mor, Katrine Storgaard Rasmussen, 
blev enke, passede han også hende i mange år. 
Lillebroderen Villy blev en dygtig snedkersvend, 

men allerede som ung han ramt af en alvorlig hjer-
neskade som følge af de daglige indåndinger af 
cellulosegifte på værkstedet. Peter har hjulpet Vil-
ly, passet ham og besøger ham ofte på plejehjem-
met. Sideløbende passede han alene den store gård 
med 16 tønder land - ”med Fyns fineste muld-
jord,” indføjer han lige – og to hektar skov; ”Ja, 
det er vel nærmest krat.” 
    Han blev ramt af nederdrægtig kræftsygdom for 
15 år siden. ”Jeg var så syg, at jeg ikke kunne slæ-
be mig over til grisene for at fodre dem”. Derfor 
solgte han jorden fra til Lumbys største jorddrot, 
gårdejer Mogens Moseholm og beholdt kun tre 
hektar rundt om gården. ”Mogens ville jeg gerne 
sælge til, fordi han både er en dygtig landmand og 
et fint menneske.” Smertefulde og langvarige ke-

mokure gjorde næsten Peter rask. ”Jeg synes selv, 
at jeg og min hund har det fint nok nu, men hvis 
jeg en morgen vågner og ikke kan rejse mig selv 
op og stige ud af sengen, så vil jeg nok blive lig-
gende til, jeg farer til himmels.” 
    Det ærgrer ham lidt, at han ikke har livsarvin-
ger. ”Når jer er blevet begravet, så tager Staten jo 
mesteparten, og Staten har i forvejen penge nok,” 
fastslår Peter, der siger, at han har lidt på bankbo-
gen og kun nogle småmønter i lommen. Ifølge 
den offentlige vurdering er gården vurderet til 1,2 
mio. kr., men den kan med sin smukke beliggen-
hed nok sælges for et noget højere beløb. 
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2006. Resterne af fattiggården og Peter Stor-
gaards nye gård ligger hengemt bag 250 år gamle 
kastanietræer på bakketoppen af Lumbyvej - 600 
meter vest for Lumby 

2006. Lumbyvej 21. Det nye stuehus, der under 
tyskernes besættelse blev bygget på kælderfunda-
mentet af den berygtede fattiggård. Her bor gård-
ejer Peter Storgaard. Både hans forældre og bed-
steforældre var bestyrere på fattiggården. 

2006. Peter og hans bedste ven i dag, den altid 
opmærksomme schæferhund, ved trappenedgan-
gen fra 1869 til kælderen under hovedhuset. 



    ”Da fattiggården blev lukket i 1939 var det 
egentlige dødsstød indvielsen af det nye plejehjem 
i Nr. Lyndelse i 1938, bygget på præstegårdens 
jord ved siden af den urgamle præstegård. De 
gamle aldersrentenydere blev jo taget ud af vores 
varetægt og flyttet på det fine plejehjem. Dermed 
mistede mine forældre deres levebrød. Den samle-

de årsløn på 900 kr. var nu ikke imponerende for 
14 timers arbejdsdage syv dage om ugen. Men de 
havde dog også fri bolig og kunne spise gratis 
med. Det gamle stuehus i to etager var håbløst at 
holde og indretningen passede bestemt ikke til en 
enkelt gårdsmandsfamilie. Stuehuset blev brudt 
ned i 1941. Mange af murstenene og de andre 
nedrivningsmaterialer blev genbrugt til andre byg-
gerier i kommunen og til at opføre et tidssvarende 
stuehus på gården. Kun grundmuren og kælderen 
er intakt fra fattiggårdens tid. 
    Min far fik lov til at købe resterne af fattiggår-
den og hele jorden. Prisen var rimelig, nemlig 
50.000 kr. Jeg hjalp den gamle med at dyrke jor-
den, passe dyrene og gå min mor til hånde. Fordi 
jeg var ældste søn, og fordi jeg havde snust nok til 
at kunne drive et landbrug, blev et derfor mig, der 
overtog gården efter min fars død i 50´erne.” 
   Peter omtaler sine forældre kærligt og gør ikke 
forskel på dem. Men det skinner igennem, at mor 
Katrine var den stærkeste personlighed. Faderen 

var god til at planlægge afgrøder, føre regnskab, 
protokoller og den nødvendige administration af 
de indsatte fattiglemmer. Peter taler aldrig om ind-
satte; kun om beboere. Hans mor var meget af-
holdt af personalet. I efterladte dagbøger fra fattig-
lemmer skriver flere, at hun ikke kun var mad-
mor; hun var en mor for dem alle. Med en blan-
ding af mildhed og naturlig myndighed blev alle 
personkonflikter løst. Peter mindes den måde, hun 
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2006. Peter viser den 
sindrigt byggede 
skorsten i kælderen. 
Der var plads til at 
indsætte fire kakkel-
ovne og dermed få 
fordelt varmen i det 
fleste af fattiggårdens 
kælderrum.  
 

2006. ”Gode sager, de 
byggede dengang i 
1869,” siger Peter og 
viser den solide fyr-
retrappe fra kælderen 
og op til køkkenet i fat-
tiggården. 

1915. Peter fortæller: ”Min mor er født i Vestjyl-
land; i Nørskovlund pr. Henne ved Kjellerup. Min 
morfar Jens Peter kom fra en meget stor gård i 
Vestjylland. Derfor hed familien Storgaard. Men 
han var ikke den ældste søn og overtog derfor ikke 
fødegården. Der blev kun råd til et lille og fattigt 
husmandssted med rørstrå fra Ringkøbing Fjord 
og græstørv i rygningen på taget, og så passede 
efternavnet jo ikke så godt mere. Mine morforæl-
dre, Gertrud og Jens Peter var nøjsomme, flittige 
og gudfrygtige og deres børn kom godt i vej.” 

1920. Første generation i Rasmussen-klanen. Pe-
ter Storgaards farfar Peter var bestyrer på fattig-
gården og døde i 1924. Rank sidder han med 
langpiben, sølvuret i vesten og en fast hånd om 
halsen på jagthunden. Hans kone Marie sidder 
med en killing i skødet. Få måneder før sin død i 
1941 oplevede enken at se familiens hjem, fattig-
gården i Lumby, blive revet ned. Peters far, Carl 
Rasmussen, der døde i 1967, står med sommer-
hatten, og til højre de to tjenestepiger på gården. 



taklede den gamle vagabond Peter ”Drejer” på: 
    ”Han sad på fattiggårdens værksted om vinte-
ren og flettede tørvekurve af pilekviste. På den 
måde tjente han ekstra penge, og fordi han var 
kvartalsdranker, kunne han pludselig forsvinde. 
Når han kom godt fuld tilbage - larmende og lidt 
voldsom – så kunne min far ikke magte ham. Men 
mor gik bare hen til ham, tog ham under armen og 
sagde: ”Så, Peter, så skal du i seng!” Og Peter tøf-
fede tavst efter hende og lagde sig i sengen. Mor 
puttede dynen om ham. Og så sov han rusen ud.” 
    Peter Storgaard mindes med glæde, at en del af 
fattiglemmerne klarede sig godt senere: ”Flere af 
dem blev solide tjenestemænd, bl.a. politifolk og 
brandmænd. Men der var desværre også en del, 
der døde i yderste armod. Mine forældre var sær-
lig glad for en 10-årig forældreløs dreng. Han var 
altid glad og ville gerne både arbejde og hjælpe til 
– i køkkenet, i stuehuset og i staldene. Mine for-
ældre brugte ham til at hente varer i Brugsen i Nr. 
Lyndelse. På en iskold decemberdag blev han 
sendt af sted og blev overrasket en af snestorm på 
vejen hjem. Vi ventede i timer på ham og mange 
blev sendt ud for at lede efter ham. Først til for-
året, da sneen var smeltet, blev liget af ham fundet 
med nogle af de brugsvarer, han havde hentet. 
Mor var knust af sorg, og jeg var også meget ked 
af det.” 
    Peter husker også fattiglemmerne, Laus Matros 
og Lille Rasmus. De havde det godt sammen, men 
det irriterede Rasmus, når Laus vendte en side i 
avisen, sagde han altid: ”Ja, det er jo løgn det he-
le.” Rasmus svarede: ”Hvorfor fa´n læser du det 
så?” ”Jov, vi ska´ jo følle me´!” forklarede Laus.  
                                                                       -hardt                                                                                                             
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1920. Fotografen overta-
ler samme dag bestyrer-
parret Marie og Peter 
Rasmussen til at lade sig 
fotografere sammen med 
nogle ”rigtige fattiglem-
mer.” Straks henter tjene-
stepigerne et passende 
udvalg. I stolene sidder 
tre aldersrentenydere, og 
over dem står et fattiglem. 
Bestyrerparret står på 
trappen til døren sammen 
med de to tjenestepiger, 
og mellem dem og sønnen 
Carl Rasmussen står et 
fattiglem, der i dagens 
anledning er iklædt en 
hvid tjenerjakke. 

1954. ”Jeg står i midten, øverst på trappen,” for-
tæller Peter Storgaard Rasmussen. ”Min lillebror 
Erik står til venstre og min lillebror Villy står til 
højre. Foran os står min far Carl og min mor Ka-
trine. Jeg husker, vi blev stillet op 12. september, 
fordi det var den dag, min far fyldte 70 år. Til fød-
selsdagsfesten var der også nogle af de gamle fat-
tiglemmer med. Der var nemlig fire fattiglemmer 
tilbage, da fattiggården blev lukket. De var ulyk-
kelige, fordi de ikke anede, hvor de skulle gå hen. 
Min mor ”beholdt dem” på den nybyggede gård, 
og de boede hos os lige indtil deres død. Typisk 
for min mor, hun ville ikke svigte dem, hun holdt 
af. Og de holdt jo også meget af hende.” 



Den eneste forskel på et fængsel og fat-
tiggården ved Lumby var, at i et fængsel 
havde de indsatte begået en kriminel 
handling – på fattiggården havde de ind-
satte været hjemløse, arbejdsløse, syge, 
gamle eller blot fattige. Fattiglemmer var 
personer uden midler og uden ejendele. 
De havde kun de pjaltede og uvaskede tøj, 
de gik i, når de blev dømt til ophold og 
tvangsarbejde i Lumby. 
    Der var tremmer for vinduerne. Her mi-
stede de udstødte deres stemmeret, deres 
seksualliv og retten til at gifte sig. Ægte-
fæller blev adskilt og deres børn taget fra 
dem. Der var adskilte rum til ugifte kvin-
der, ugifte mænd, gifte fruentimmere, gif-
te mænd, drenge og piger. Kun juleaften 
blev alle de indsatte samlet til salmesang 
og stilfærdigt samvær i et stort rum. Alle 
fattiglemmer skulle gå i ”gangtøj”, der 

slemt lignede fangedragterne i fængslerne. 
   Det er et grumt kapitel i Nr. Lyndelse 
Sogns sociale historie. 
   I den katolske tid i middelalderen var det 
nonner og munke, der tog sig af de fattige. 
Efter reformationen blev forsorgen vareta-
get af de store herregårde, der ejede det 
meste af Danmarks jord og næsten alle 
landsbyer, og godsejerne følte sig forplig-
tet til at tage sig af de fattige og syge. Syg, 
fattig og udsultet var jo ensbetydende med 
ringe arbejdsevne, og herremændene byg-
gede små, usle fattighuse til ”de ubrugeli-
ge” med den tids sociale og medmenne-
skelige tankegang. Der lå et kendt fattig-
hus på Sortelung nord for Nr. Lyndelse 
Sogn, et andet i Nr. Søby Sogn, og det me-
nes, at det tredje lå i Freltofte på et stykke 
jord, som kirken ejede. Godsejerne kaldte 
dem for fattighospitaler, men det var ikke 
et hus med kyndigt personale til at pleje de 
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1932. Fattiggården i Lumby var en af de største på Fyn. Den var ejet af 11 kommuner, bygget i 1869 og 
skulle efter planen rumme 150 indsatte fattige, gamle, syge og husvilde. Det var også en hård arbejds-
plads. Der var tremmer for vinduerne og ingen prydhave – det var ikke just meningen, at de indsatte 
skulle slappe af og nyde eftermiddagskaffen i en køn bondehave. 

SKAMMENS FATTIGGÅRD I LUMBY 



syge. På latin betyder hospital blot et 
gæstfrit sted. 
    Efter Stavnsbåndets fald i 1788 mistede 
herremændene deres håndsret over alle 
undersåtter og dermed røg også deres vel-
vilje over for de fattige. De nye og frie 
bønder ville heller ikke hjælpe staklerne i 
fattighusene. Kongen udstedte i 1803 en 
ny lov, der forpligtede kommunerne til at 
tage sig af de fattige. Men loven sagde ik-
ke noget om hvordan, og derfor skete der 
ikke noget til det bedre. Efter Enevældens 
fald i 1849 og demokratiets indførelse 
med de nye liberale strømme, begyndte 
kommunerne at løse fattigdomsproblemet 
på en helt ny måde. Det var de rige bøn-
der, der var toneangivende. Man begyndte 
at opføre de berygtede fattiggårde. Små 
400 i Danmark, og forholdsvis mange på 
Fyn, nemlig 78. Planen var enkel: De fat-
tige skulle arbejde hårdt for føden og en 
primitiv seng. 
   En af de største fattiggårde med 18 hek-
tar tilhørende jord blev anlagt og indviet i 
1869 på en bakketop 500 meter øst for 
Lumby, og grundtanken var, at her måtte 
de indsatte helst ikke ligge skatteborgere 
til last. En fattiggård var lig med en stor 
bondegård, hvor de indsatte både skulle 
passe besætningen og dyrke markerne. In-
ternt hed det, at de indsatte blev sat på 
”tvangen”. De rige bønder havde en urea-
listisk drøm om, at fattiggården skulle gi-
ve overskud. 
    11 sognekommuner gik sammen om at 
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1928. Ude fra kunne fattiggården i Lumby minde om en vanartet proprietærgård eller en kommuneskole. 
Men kom man tættere på, blev synet mere dystert. Nedbøjede og knækkede af forskellige livsvilkår gik 
beboere og arbejdede på markerne. Det var tvangsarbejde, og de var alle sat ned på bunden af den soci-
ale rangstige. Alle de indsatte drømte om at komme væk fra gården. 

NOGLE HAVDE DET 
BEDRE END ANDRE 
Vore forfædre fik ikke folkepension, men al-
dersrente, der var kun var nogle få kroner, der 
ofte blev udbetalt kontant hver måned af land-
postbudet i Nr. Lyndelse Sogn. Aldersrenteny-
dere, der blev anbragt på fattiggården i Lumby, 
fordi ”de var trængende, og det blev skønnet, at 
de skulle forsørges i alderdomsafdelingen”, hav-
de flere rettigheder. De havde stemmeret, ingen 
arbejdspligt, boede bedre i en afsondret afdeling 
og oplevede en større frihed. Der måtte ikke 
komme fattiglemmer ind til aldersrentenydere, 
der også havde deres eget WC - ét i alt på afde-
lingen. 
    Alle de faste beboere fik en fælles dragt, der 
var meget lig den de indsatte gik med i fængsler-
ne. Men i Lumby fik aldersrentenydere lov til at 
skifte ”gangtøj” hver uge, og de fik rene lagener 
hver måned. Før kl. 7 om morgenen skulle de 
selv holde deres stue ren og rede deres seng. De 
skulle møde præcist til måltiderne. De måtte ik-
ke forlade fattiggården uden bestyrerens tilladel-
se, og de skulle altid være tilbage inden kl. 7 om 
aftenen, hvor fattiggårdens hovedindgang blev 
lukket og låst. 
    I et reglement fra 1902, der var vedtaget af 10 
sognerådsformænd i omegnen og hængt op på 
aldersrentenydernes afdeling, fremgår det, at 
nydelse af berusende drikke i og uden for fattig-
gården i Lumby er forbudt. Beboerne måtte ikke 
bortbringe madvarer til deres værelser. Hvis de 
ikke kunne spise op, skulle madresterne bringes 
tilbage til køkkenet. Beboerne ”skal i enhver 
henseende efterkomme alle givne pålæg og ud-
vise sømmelighed, fredsommelighed og velvilje. 
Modsat er det personalets pligt at omgås beboer-
ne med venlighed.”                                      -hardt                   
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europæere. I dag har vi fortrængt lemmer-tiden 
og oplever os kun som medlemmer – lige fra en 
løbeklub til en videobutik, en fagforening eller et 
parti. Allerede i slutningen af 1600-tallet sprang 
vi fra at være lemmer hos Jesus til at placere 
lemmerne i bunden af den sociale rangstige. Det 
var de usle, de fattige, de syge og de gamle, der 
ikke havde familie til at passe dem. Nye ord som 
almisselemmer, hospitalslemmer og fat-
tighuslemmer dukkede op, og de var alle sociale 
tabere. De blev ofte begravet på fattigkirkegårde 
for ubemidlede.  
    Fattiglemmer var af ringe værdi. De blev om-
talt som småkårsfolk og ynkværdige. De hed sig, 
at de fattige fik frit ophold på fattiggården, men 
de mistede samtidig en række borgerlige rettig-
heder. Da Grundloven blev vedtaget i 1849, op-
rettede staten Fattigvæsenet, der skulle drage 
omsorg for de borgere, der ”var ude af stand til 
at skaffe det nødvendige til livets ophold”. 
    Sognerådsformanden på landet var som regel 
også fattigdomsforstander. Og sådan var det og-
så i Nr. Lyndelse Sogn. Han alene bestemte 
hvem, der skulle have en almisse – og hvem,der 
ikke fortjente det. Komponisten Carl Nielsens 
forældre, Maren Kirstine og Niels Maler Jørgen-
sen, der boede med 12 børn i et fattigt to-
familiers hus på Sortelung nord for Nr. Lyndel-
se, havde i perioder svært ved at få pengene til at 
slå til. Mange gange måtte Maren Kirstine gå 
den tunge tiggergang til den magtfulde sogne-
rådsformand. Ofte fik hun en lille almisse, der 
ifølge ordbøgerne betyder penge, der gives af 
medlidenhed. Mest af alt frygtede familien på 
Sortelung i stedet at få tilbudt en lemmeplads på 
fattighuset. 
    For godt 100 år siden var Danmark et af de 
fattigste lande i Europa. En tredjedel af landet 
var besat af tyskerne, og det var ikke ualminde-
ligt, at de fattige i Nr. Lyndelse Sogn tidligt buk-
kede under og døde af sult og sygdom. Børnedø-
deligheden var forfærdende høj. I 2006 er Dan-
mark blandt de fem rigeste lande i verden. De 
sociale myndigheder har i takt med velstanden 
revurderet begrebet et nødtørftigt hjem: Egen 
bolig, fuldt møbleret med alle hårde hvidevarer, 
farve-tv samt indlagt vand, varme og strøm. For 
100 år siden var en lemmeplads på fattiggården 
kun en primitiv seng på et stengulv i et rum med 
mange andre lemmer.                                                            
                                                                      -hardt              

SPROGFORKLARING. Mange udlændin-
ge har svært ved at lære dansk og forstå dansk. 
Vi taler utydeligt og eksempelvis er ordet lem et 
af dem, der forvirrer, fordi det har for mange 
betydninger. Vi kan finde en hemmelig lem i 
gulvet. Mænd har fem lemmer og kvinder op til 
seks lemmer. På den store fattiggård i Lumby 
var der mange lemmer, der boede tæt sammen. 
Endelig har vi en lemming - en lille, buttet gna-
ver. 
    Ifølge leksikonet er en lem er en lille plade, 
der kan lukke en åbning i et gulv eller i et loft. 
Ordet hed oprindeligt hlamm, og det var en træ-
låge, sagde vikingerne, der kunne smække i med 
et brag. Lemmen, der kan åbnes og lukkes, ind-
går i mange talemåder. Når en kone smider sin 
mand ud af huset, så ryger han ud af lemmen 
(eller ud af klappen). Hvis manden selv vælge at 
stikke af, så smutter han ud gennem kattelem-
men. Kaster du med brosten i Nr. Lyndelse, så 
kommer landbetjenten og sætter dig bag lås og 
lem. 
    De fleste mænd har fem lemmer, nemlig arme 
og ben og et vedhæng, der hænger cirka 15 cm 
under navlen. En gammel lægebog fortæller, at 
det er et lem, der står i forplantningens tjeneste. I 
middelalderen kaldte kvinder det femte mands-
lem for mandens pryd – sikkert for at glæde 
mændene og stive dem lidt af. Selvbevidste 
mænd kaldte selv deres penis for Per Fryd, iføl-
ge Politikens slangordbog. Klitoris blev omtalt 
som kvinders femte og hemmelige lem. Kvin-
ders tunge skulle være deres sjette lem. Hvis de 
talte for meget og fortsatte uden at have noget at 
snakke om, så sagde mænd ofte, at det lille lem i 
munden gik bersærk. I dag kan vi blive lemlæ-
stet på mange måder, f.eks. kørt over en af last-
bil eller blive overfuset af chefen, men oprinde-
ligt kunne en lemlæstelse kun gå ud over arme 
og ben, der af en anden læge beskrives som be-
vægelsesdele, der hænger eller står ud fra krop-
pen. Vi siger, det er sundt at få rørt lemmerne og 
lader en soldat ofre både liv og lemmer for Fæd-
relandet. 
    Den tredje betydning af ordet lem er en per-
son, der er optaget i en et fællesskab – et mindre 
samfund eller i en forening. Vi er derfor alle 
lemmer i Freltofte Fælled. Allerede i 1300-tallet 
talte danskerne om Christi lemmer, og det var 
alle lige fra Jesus´ disciple, til paven og de fleste 

EN LEM, ET LEM OG MANGE LEMMER 



bygge den store og dystre fattiggård ved 
Lumby. Bestyrelsen bestod af sogneråds-
formændene fra Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå, 
Årslev, Nr. Søby, Højby, Stenløse, Fan-
gel, Sdr. Højrup, Gestelev, Allested og 
Vejle. På fattiggården var der indrettet to, 
store stuer til de jævnlige bestyrelsesmø-
der sammen med fattiggårdens daglige 
bestyrer. Sognerådsformændene ankom 
ridende og satte hestene i en stald, der var 
forbeholdt bestyrelsen. De blev beværtet 
godt af fattiglemmer og ansat køkkenper-
sonale. Spiritus var bandlyst på fattiggår-
den, men de fine herrer i skræddersyet tøj 
drak både snaps og øl i pæne mængder. 
   Statstjenestemænd var opmærksomme 
på, at navnet fattiggård ikke lød pænt. 
Derfor kom gården ved Lumby i 1869 of-
ficielt til at hedde Arbeits og Forsørgel-
ses-Antalt. Men i folkemunde var det kun 
Lumby Fattiggård. Man forsøgte med nye 
navne som Arbejdsantalten, Arbejdsgår-
den og Lumby-borgere forsøgte at lægge 
afstand ved at kalde den for Nr. Lyndelse 
Fattiggaard efter sognets navn, men lige 
meget; det var og blev Lumby Fattiggård. 
       For 100 år siden opstod der en række 
kategorier af beboere, der blev holdt ad-
skilt på gården. Fattiglemmerne, der ejede 
intet, var den største gruppe. En afdeling 
hed arbejdsanstalten; her sad de arbejds-
duelige arbejdsløse, og de fik den ringeste 
og strengeste behandling. På en særlig af-
deling sad mange unge kvinder, som var 
kommet i ulykke med et eller flere børn 
uden at være gift. Den slags tøjter blev ud-
skudt i samfundet uden for og oplevede en 

vis beskyttelse på fattiggården. De gamle 
og meget syge boede på en tredje afde-
ling, der var starten på de senere alder-
domshjem. Temmelig mange børn blev 
anbragt i en adskilte afdelinger for drenge 
og piger. Deres forældre var enten døde 
eller arbejdsløse, men ofte blev børnene 
udliciteret allerede fra 6-års alderen til 
gårdmænd i Lumby, Freltofte, Nr. Lyn-
delse eller til nogle af de andre ejerkom-
muner. Der var også stillet værelser til rå-
dighed for de husvilde, der kunne komme 
og gå mere frit. Vagabonder kom, fik et 
måltid, overnattede og gik ofte videre næ-
ste dag. I dagene op til Egeskov marked i 
september var der næsten overfyldt. An-
dre af de husvilde havde lønnet arbejde 
uden for fattiggården, men blot ikke noget 
sted at bo, fordi deres bolig var brændt. 
   Ét var alle de indsatte og husvilde dog 

enige om.  
Det var det værste sted, man kunne bo. 
Nogle stak af og kom tilbage i selskab 
med en politibetjent. Enkelte så en mulig-
hed i at emigrere til Amerika, men de fle-
ste af fattiglemmerne, der udvandrede fra 
Danmark, døde af sult og tuberkulose i 
New Yorks boligkaserner. 
   Fattiggården i Lumby havde adskilt sig 
markant i 1900-tallet fra andre fynske fat-
tiggårde, hvor der stadig går ry om ond-

1918. Thyge 
Knudsen var 
henvist til en 
lemmeplads på 
fa t t iggården . 
Han ejede en 
stok og kun det 
tøj, han gik 
med. I en rem 
over skulderen 
gik han med en 
luvslidt frakke, 
som han brugte 
om vinteren  

Ca. 1930. Svend Poulsen og ”Lille Ejner” Peder-
sen var fattiglemmer. De bærer nyvasket sengetøj 
ind i hovedhuset. Svend Poulsen have en vis sta-
tus, fordi hans bror var politibetjent i Odense. 
Han havde tjent som daglejer på landet, men da 
han blev syg, fik han en lemmeplads i Lumby. Han 
blev ikke gammel og døde af tuberkulose på fat-
tiggården.. ”Lille Ejner” var født i Dalum og var 
ikke særlig godt begavet. Fordi han ikke kunne få 
et arbejde, så endte han på fattiggården. 
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Arbeits og Forsørgelses-Anstalt ved Lumby var 
fra starten overdimensioneret. Der skulle være 
plads til 150 fattiglemmer, gamle og husvilde iføl-
ge Odense-arkitekten Jens Hansens originalteg-
ning fra 14. februar 1869. Det var et prestigepro-
jekt, og der blev 
kun brugt de bed-
ste byggemateria-
ler – det bedste 
kernetræ og de 
bedst brændte 
mursten. Udvalgte 
håndværkere fra 
Odense blev kørt 
frem og tilbage 
hver dag i heste-
vogne. 
    Fattiggårdens 
stueplan fortæller 
om de mange, se-
parate afdelinger 
for de indsatte. 
Der var en fuldt 
udnyttet 1. sal og 
fuld kælder i ho-
vedhuset plus små 
tilhørende huse. Et 
hus med bryggers, 
vaskerum og 
brænderum og et 
andet til høns. På 
første sal var 
mænd og kvinder 
skarpt adskilt, og i 
kønsopdelingen 
var der også ad-
skillelse mellem 
ugifte og gifte 
”Fruentimmere og 
Mandfolk.” I ho-
vedhusets stueeta-
ge (øverst på teg-
ningen) gik en port gennem huset, og den blev 
låset af kl. 19. Til venstre lå fruentimmernes ar-
bejdsværelse og spiserum. Et rum til drengebørn 
og et rum til pigebørn. Der var også en skolestue 
til børnene og to små, værelser til læreren. Det 
kneb med at lære børnene at læse, skrive og regne; 
til gengæld blev de belært om, at de hørte til bun-
den af den sociale rangstige. Senere blev skolestu-
en nedlagt og skolerne i Freltofte overtog under-
visningen. Til højre for porten boede bestyrerpar-

ret med deres børn i to værelser, og yderst til høj-

re havde mandfolkene arbejdsværelse og spise-
rum. 
   Gården havde to retirader, et til kvinder og børn, 
et andet til mænd. Det var lokummer med tønder, 
der jævnligt skulle tømmes, og indholdet blev gra-

vet ned uden 
for gården. I 
de to lange 
længer boede 
fattiglemmer, 
de gamle og 
syge samt de 
husvilde. Også 
her var opde-
lingen skarp 
mellem køn-
nene og de tre 
kategorier. I 
fattiggårdens 
sidste år boede 
der kun gamle 
aldersrenteny-
dere i længen 
til venstre og i 
den højre læn-
ge kun fattig-
lemmer og 
husvilde 
   Nederst den 
store ladebyg-
ning (nederst 
på tegningen) 
med rum til 
svin, får, køer 
og heste. Her 
var også værk-
steder og lade-
rum til høstud-
byttet af går-
dens afgrøder. 
   Det lykkedes 
ikke for de 11 
sognerådsfor-

mænd at få anbragt 150 indsatte. Ej heller at få det 
ønskede overskud af fattiggårdens indtægter. Iføl-
ge protokollerne var der kun godt 100 indsatte i få 
perioder. Fra 1900-tallets begyndelse dalede tallet 
støt ned til 30 beboere, før beslutningen om at luk-
ke ”arbejdsgården” blev truffet. Bestyrerparret fik 
med besvær lov til at ansatte personale til både 
arbejdet i køkkenet og på markerne. Og dermed 
døde sognerådsformændenes drøm om at tjene 
penge på de fattige og gamle. 
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1932. De store gryder og kedler samt det store 
massive støbejernskomfur vidner om den store 
husholdning. Op til 100 munde skulle mættes hver 
dag. Fattigkosten var ikke just god, men solid. Det 
var enten grød, vælling, flæsk, kartofler eller brød 
med fedt på. Men i bestyrerinde Katrine Stor-
gaard Rasmussens tid blev maden både bedre og 
mere varieret. Fisk, fjerkræ og mange grøntsager 
kom på bordet. Søndagsmiddagen så alle frem til, 
fordi den ofte bestod af dansk bøf med løg og rød-
grød med fløde. Katrine står ved komfuret. Hen-
des søster Maren (i midten) var ansat i nogle år 
på fattiggården, før hun blev gift med Jakob Sø-
rensen, der var kontrolassistent fra Bornholm. 
Parret slog sig ned i et lille hus, der lå bag den 
nuværende børnehave i Nr. Lyndelse. Yderst til 
venstre sidder en af Katrines køkkenpiger. 

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 2923 
Havemand Claus Østergaard, Søstedvej 4, tlf. 6599 2154
EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717
Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007

 
Nr. Lyndelse Lokalarkiv  Mange af de gamle fotos er venligt udlånt af Nr. Lyndelse 
Lokalarkiv, som Fælled Bladet har et både udstrakt og forbilledligt samarbejde med.  
Leder du selv efter oplysninger eller billeder, så kontakt lokalarkivet på tlf. 6590 1812. 
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skabsfulde bestyrere og sadistiske 
”fangevogtere.” Bortset fra en be-
styrer, der tog af kassen, der skul-
le bruges til fattiglemmernes mad 
og blev indsat i arresten i Odense, 
så var bestyrerparret i to generati-
oner gode, retfærdige og med-
menneskelige. Og de var afholdt 
af både de gamle og mange af fat-
tiglemmerne. 3. generation, Peter 
Storgaard Rasmussen, bor i dag 
på resterne af fattiggården. Han er 
født og vokset op med fattiglem-
merne, og han oplevede, at fattig-
gården blev lukket i 1929 og ho-

vedhuset blev delvist revet ned i 1941. 
Hans far købte gården, der siden har været 
drevet som almindeligt landbrug. 
    Andre fattiggårde på Fyn fortsatte frem 
til de nye socialreformer i begyndelsen af 
60´erne satte en stopper for disse skam-
pletter i landskabet i en tid med stigende 
velstand og mange nybyggede alderdoms-
hjem. Ordet fattigdom blev udskrevet i 
lovteksten. Der var og er stadig fattige folk 
i Danmark, men de administreres nu via 
”socialhjælp til ubemidlede og boligløse.” 
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PLASK! 

Tidligere formand for Frel-
tofte Fælled og nuværende 
formand for idrætsforeningen 
Nr. Lyndelse/Søby IF, Svend 
Johnsen, Mosevej 17, stillede 
frivilligt op under EKKO-
Festen i august sammen med 
andre koryfæer for at ”blive 
skudt ned” i en vandbalje af 
anseelig størrelse. Kækt krav-
lede atleten op ad en stige og 
satte sig på en lille plade, der 
sindrigt var lavet som en ned-
adgående katapultstol. For 20 
kr. til foreningskassen fik 
publikum lov til at kaste tre 
bolde mod en skydeskive, og 
hvis den blev ramt i pletten, 
så skulle Svend dumpe i bal-
jen. Han sad og hånede dem, 
der gerne ville skyde ham 
ned., og der var mange, der 
gerne ville give ham en duk-
kert.. Men mekanikken var 
ikke stabil. Da en dreng hav-
de ramt pletten, blev han sur, 
fordi Svend upåvirket blev 
siddende og grinede ad ham. 

Men en 
k n y t t e t 
næve slog 
d rengen 
hårdt til 
skydeski-
ven. Og 
halløjsa!  
Forman-
den nåede 
kun at 
åbne 
munden 
for at sige 
”Hov, 
hov”, før 
han for-
svandt 
ned i 
”suppen.” 
Publikum 
klappede. 
Det var et 
godt 
plask. 
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