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SÅDA� FÅR DU BLADET 
Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, partitil-
hørsforhold og bopæl.  
    Årskontingentet for alle medlemmer er 100 kr.  i 2008.  Medlemmer, der får postsendt Fælled 
Bladet, skal i 2008 betale 35 kr. ekstra for porto. 
    Kontingentet kan betales på to måder: 
    1) Via netbank i SYDBANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg.nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 
    2) Kontant eller med check til et bestyrelsesmedlem: 
        Jens Ole Storm, Mosevej 4, tlf. 6590 1178     
        Inge Frandsen, Mosevej 10, tlf. 6590 1336 
        Else Marie Albrekt, Søstedvej 19, tlf. 6599 1559 
        Svend Johnsen, Mosevej 17, tlf. 6590 2575 
        Karsten Lindhardt, Mosevej 1, tlf. 6590 1441 
         

FREDELIGE VALG 
OG PE�GE I KASSE� 
På forårets generalforsamling i FÆLLEDEN fik Anders Kjær, Freltoftevej 18, rødvin og blev 
klappet ud efter et inspirerende dias-show og foredrag fra en lang rejse i de næsten ufremkommeli-
ge områder på Ny Guinea, hvor han mødte både fredelige og farlige stenalderfolk. Claus Aren-
toft, Freltoftevej 43, blev takket for godt bestyrelsesarbejde i to år både som kasserer og sekretær. 
Han ønskede at skære ned på foreningsarbejde og fik alligevel også rødvin af fælledformanden og 
klapsalver fra medlemmerne. 
    Nyvalgt i bestyrelsen blev landsbyforeningens tidligere formand Svend Johnsen, der efterføl-
gende i bestyrelsen tog imod tjansen som kasserer. Vivi Kidde Knudsen, Freltoftevej 71, ønskede 
at træde ud som suppleant i bestyrelsen, og hendes efterfølger Birte �ybo Jørgensen, Lumbygade 
1, trådte ind uden kampvalg. Den samlede bestyrelse er nu: 
    Formand Jens Ole Storm, vestergaardstorm@mail.dk, bladdistributør Inge Frandsen, cate-
ringschef Else-Marie Albrekt, else-marie@syssel.dk., kasserer Svend Johnsen,  
svendjohnsen@gmail.com og redaktør Karsten Lindhardt. 
    Fhv. kasserer Inge Frandsen fortalte om regnskabet for 2007.  
Vi havde indtægter for 30.719 kr., brugte 20.663 kr., og det gav os et overskud på 10.066 kr. Egen-

kapitalen var på den sidste dag i 2007 
36.581 kr., og netop nu er det rart at have 
lidt penge i foreningskassen med udsigt til 
et Fælled Blad, der bliver dyrere at produ-
cere.  
   Medlemskontingentet skal i 2008 være 
uændret 100 kr., og det beløb har vi kunnet 
holde siden 2005.  
Men måske stiger kontingentet til 125 kr. i 
2009. Eller måske først i 2010.       
                                                    -hardt                                                                                                                      
                                                                                                                             

   

Birte 1ybo Jørgensen Svend Johnsen 

Freltofte Fælleds hjemmeside er www.freltofte.info 
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HUSK LIGE! 
 

SØSTED FEJRER 200 ÅR, lørdag 23. august kl. 15.00.  
Mød op i festdragt. Tøjet behøver ikke at være 200 år gammelt og heller ikke en nøj-
agtig kopi af folkedragten fra vor egn. Men lidt almuepræg vil gøre godt. Fra hver sin 
ende af den lange Søstedvej har Agnethe Bjørn i nr. 1 og Else-Marie Albrekt fra nr. 
19 fundet sammen og lagt programmet fast. Vi mødes hos Else-Marie kl. 15 til et 
gammeldaws kaffebord og mulighed for en rundtur i hendes almuemuseum. Derefter 
går alle deltagere gennem Søsted anført af formand Jens Ole Storm, der vil fortælle 
os om Søsteds historie undervejs. Vi når til vejs ende hos Agnethe Bjørn, hvor vi kan 
spise vor hjemmebragte mad og få os en svingom. Der vil være levende folkemusik 
og kyndig hjælp til at træde folkedansen. Agnethe har også sørget for anden under-
holdning. Prisen for kaffebordet hos Else-Marie for hvert mandfolk og quinde er 25 
kr. pr. hoved, og 75 kr. for musik, underholdning med mere hos Agnethe pr. hoved. 
Hvis du glemmer at købe drikkevare, så kan de fås hos de to fruentimmere udi i al-
muen. Tilmelding til 6613 2510 eller 6599 1559. 
  

STORE BØR�EDAG, søndag 31. august, klokken 14.00.  
De mange aktiviteter er denne eftermiddag kun for børn. De voksne må kun være 
tilskuere og drikke kaffe, de må være hjælpere til børnenes lege og konkurrencer og 
sørge for at børnene bliver tanket op. Jane Bertelsen, Freltoftevej 5, Astrid Larsen, 
Mosevej 7 samt Aage og Karen Margrethe Spejlborg har stået for planlægningen, og 
det faktum, at de alle fire er professionelle pædagoger, trækker bestemt ikke fra. Fle-
re slags drikkelse til lave fælledpriser, og hvis vejret er godt, så får alle mulighed for 
at deltage i måltid, der tilberedes over bål.  
 

HU�DEDAG, søndag 14. september, kl.14.00.  
På fælledgrunden, Freltoftevej 43. Vivi Kidde Knudsen, Freltoftevej 71, gentager 
tidligere års succes med kåringen af bl.a. den sødeste, sjoveste, yngste og ældste. I 
næste nummer af Fælled Bladet kan du læse mere om ”konkurrencen”. I fjor deltog 
70 levende væsener, og en af dem gik på fire ben. Der er præmier til hundene, og 
Fælleden byder på kaffe og kager, øl og vand til lave priser. 
 

ÆBLEMOSTDAG, søndag 5. oktober, kl. 14.00.        
Kom selv med æblerne og flasker, dunke eller beholdere til at slæbe den liflige most 
hjem. I fjor satte vi rekord med over 350 liter af den sunde, velsmagende drik. Nina 
& Kurt Bager byder velkommen i laden på Freltoftevej 8.  
Vi sælger kage og kager, øl og vand til lave fælledpriser.                                   -hardt 
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DET ER JO GÅET 
HELT GODT! 
Der falder en let støvregn, da jeg om formidda-
gen kommer cyklende ad Søstedvej og drejer til 
venstre ved grusvejen, der fører ned til Ketty og 
Aksel. De kan i dag fejre deres diamantbryllup, 
og jeg er på vej ned for at ønske dem tillykke. Det 
er mere end fyrre år siden, jeg sidst har kørt på 
den lille vej her. Dengang var det ikke for at be-
søge Ketty og Aksel. Deres mellemste søn Henry, 
som jeg gik i klasse med på Carl Nielsen Skolen i 
tresserne, holdt derimod nogle udmærkede fester 
her, når forældrene ikke var hjemme. Almindelig-
vis skulle der holdes øje med lillebror Peter, men 
han var - så vidt jeg husker - meget skikkelig. 
    På gårdspladsen holder allerede en bil fra 

”Blomsterkomponisten”, og inde på køkkenbor-
det ligger adskillige buketter. Der må ekstra vaser 
til, og Ketty springer adræt op på armlænet af 
lænestolen, så hun kan nå vaserne øverst på reo-
len. Flere naboer er stødt til. Vi får en gemytlig 
snak over kaffen og muscatvinen.  
    Vi mødes igen nogle dage senere til en snak 
om et langt ægteskab. 
    Ketty er født i moderens barndomshjem i 
Horseballe ved Vester Hæsinge. Senere flyttede 
hun med familien til Håstrup. En søskendeflok på 
ti blev det til. En tante overtog huset i Horseballe, 
og i dag ejes stedet af en kusine. Ketty er glad for, 
hun stadig kan komme i barndomshjemmet. 
    Aksel kommer ligeledes fra Håstrup, men fordi 
der er fem år imellem dem, har de ikke kendt 
hinanden som børn. Fem drenge var de i hans 
barndomshjem. I Håstrup var der en god gymna-
stikforening, og lærerinden i friskolen overtalte 
foreningen til at starte børnehold op i folkedans, 
Hun kendte en gårdmand, der kunne spille violin. 
Aksel og to af hans brødre var med fra starten. 
Aksel tilføjer tørt: ”Vi skulle kun tvinges første 
gang”. 
    Skønt Aksel viste gode anlæg for det boglige i 

Krondiamantparret Ketty og Aksel Larsen har danset sammen siden 1947. På sine ældre dage 
har hun besøgt familien i USA og på Grønland. Han vil hellere blive hjemme på Søstedvej 10: 

Else-Marie lytter til 
krondiamant-parret 
Ketty og Aksel: 
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le samles tulipanløg og skæres hvidkål. 
   1961 fødte hun sønnen Peter. 
   1969 fik Ketty halvdagsarbejde på omsorgs-
hjemmet i Palleshave, hvor hun opnåede et 25-års 
jubilæum. 
    I alle årene har sport og dans fyldt meget i 
Kettys og Aksels liv. Han har selv dyrket gymna-
stik på drenge- og mandehold, først i friskolen, 
senere på Carl Nielsen Skolen og senere har Ak-
sel haft træneransvaret for blandede springhold i 
Nr. Søby i tre vintre og derefter nogle vinterhold i 
Sdr. Højrup. 
    Ketty startede straks de kom til Søsted i 1954 
på et gymnastikhold for unge piger. Det gik op 
for hende, at der fandtes konehold, så hun skifte-
de hurtigt fra de unge piger og har siden været 
trofast på koneholdet. Gennem alle disse år har 
Ketty kun haft to ledere. Fra 1954-82 Stella Aa-

skolen, og gerne ville være fortsat efter konfirma-
tionen, sagde faderen nej. Måske var pengene 
små. Eller måske så faderen ingen grund til det. 
Aksel kom i lighed med de fleste andre på landet 
ud at tjene som fjortenårig. 
    Idrætten har altid betydet meget, og det lykke-
des for Aksel at spare så meget op, at han kunne 
få råd til et fem måneders ophold på Ollerup 
Gymnastikhøjskole. ”Det var ikke kun et spørgs-
mål om at betale for opholdet. Det var også fem 
måneder uden løn”.  
    Aksel ville stadig gerne have en uddannelse, og 
efter arbejdstid tog han forskellige fag på aften-
skole. Imens arbejdede Ketty først på hjemegnen 
- senere i Nr. Søby - som ung pige i huset. I friti-
den spillede hun håndbold og gik til gymnastik. 
    Lørdag aften var der dans i forsamlingshusene 
rundt om på Fyn. Ved et bal i Håstrup forsam-
lingshus i 1947 mødte hun Aksel. De blev glade 
for hinanden, og det gik, som det måtte gå, når 
unge mennesker bliver forelskede. Men Aksel 
egne ord: 
    ”Ketty blev lidt kraftig. Jeg måtte opgive tan-
ken om en uddannelse, selv om det aldrig er for 
sent at lære noget.” 
    Parret fik job som fodermesterfamilie på en 
stor gård i Vester Åby, og 6. marts 1948 blev de 
gift på Odense Rådhus. 
   At være fodermesterfamilie betød for Kettys 
vedkommende, at hun både skulle være stuepige 
inde og malkepige ude, og da sønnen Viggo blev 
født samme år, var der nok at se til. 
    I 1952 så endnu en lille dreng dagens lys, Hen-
ry. 
   Der knytter sig en lille historie til fodermester-
huset, der lå i et sving ved vejen med en skrænt 
lige overfor. Her sad engang vores store eventyr-
digter, H.C. Andersen, og skrev sangen Hist hvor 
vejen slår en bugt, og det skulle være ganske vist. 
I stuen i Søsted hænger på væggen et maleri af 
huset, der i dag desværre er jævnet med jorden. 
    I 1954 besluttede Ketty og Aksel sig til, at 
finde et mere blivende sted, idet de ikke ønskede 
at flytte børnene, når de var begyndt i skolen. 
Aksel havde selv måttet skifte skole to gange, før 
forældrene slog sig endeligt ned i Håstrup, så for 
Viggos skyld skulle det være nu. 
    Søsted var et godt valg. Det lå tilpas nær Nr. 
Søby, som de kendte i forvejen. 
Aksel fik arbejde som tagdækker og Ketty arbej-
dede i sæsonen på Søstedvej nr. 3, hvor der den-
gang var gartneri. Hun var bl.a. med, når der skul-

Ketty var gravid. Derfor sprang de præsten 
over og blev gift på Odense Rådhus i 1948. 
Fodermesterparret fik samme år sønnen Vig-
go. Billedet af den glade og arbejdsomme fa-
milie er taget i 1952.  



bjerg og fra 1982-2008 Betty Andersen. 
   Dansen, folkedansen, som de er gået sammen 
gennem alle årene. Først 27 år i Sdr. Højrup, 
derefter Nr. Lyndelse til og med denne vinter. 
Udover den faste ugentlige danseaften var der de 
mange ”legestuer” rundt om på Fyn og stævner 
over hele landet. Ikke underligt, at de er lette til 
bens. Fra den kommende sæson er der ikke mere 
folkedans i Nr. Lyndelse, og Ketty og Aksel har 
derfor besluttet, det er et passende tidspunkt at 
stoppe på. 
     Det er en kilde til stadig glæde og stolthed 
hos Ketty og Aksel, at det er lykkedes dem at 
hjælpe alle deres drenge til gode uddannelser. 
    Viggo er smed og maskinarbejder. 
    Henry er uddannet farmaceut og desuden dok-
tor i management, en uddannelse han til dels har 
fået i England. Forældrene tog turen til Sct. Al-
bans nord for London, og var med til den storslå-
ede ceremoni i forbindelse med overrækkelsen af 
eksamenspapirerne. 
    Peter er professor i statskundskab. Ketty rejste 
alene over Atlanten for at besøge ham i Los An-
geles, da han arbejdede der. ”Det gik glimrende 
trods det, at jeg ikke kan et ord engelsk.” I 2006 
arbejdede Peter med familie på Grønland, og 
Ketty tog igen flyet. Denne gang rejste hun sam-
men med et oldebarn. 
   Det passer Aksel bedst at blive hjemme på 
Søstedvej. ”Jeg kan kun snakke fynsk, og det er 
jo egentligt gået helt godt”. 
                                            else-marie@syssel.dk 
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Ketty & Aksel er rævestolte af deres tre sønner. 
Viggo er smed og maskinarbejder, Henry er 
farmaceut og Peter er professor i statskund-
skab. 

Ketty & Aksel har dyrket folkedansen intenst i 
60 år. Lige bag Aksel i forreste række til ven-
stre står et andet velkendt par i ;r. Lyndelse 
Folkedansere, nemlig Marie (i 2.række) og 
hendes mand Sigurd Hansen (i 3. række) fra 
Søstedvej 2. 

Kettys og Aksels første bolig, fodermesterhuset 
ved Vester Åby. Her skulle H.C. Andersen 
angiveligt have kigget på, mens han skrev san-
gen ”Hist hvor vejen slår en bugt”. Huset er 
siden revet ned, men maleriet hænger centralt 
på Søstedvej 10. 



 

HVOR BLEV ALLE 
GÆSTER�E AF 
TIL FROKOSTE�? 
Der kom fire. 
    Kun fire medlemmer i Landsbyforeningen 
FÆLLEDEN med 225 husstande som medlem-
mer. Alle fire kom fra bestyrelsen på en solrig lør-
dag for at gøre Fælleden sommerklar. Else-Marie 
Albrekt havde taget en lusket fotograf med, og 
værst af alt havde hun tilberedt en overdådig fro-
kost til 20 personer. Alle de gode hjemmelavede 
spiser, de hjemmebagte sager og ak, de rislende 
kolde bajere og den hjemmebryggede kaffe, der 
dunstede dejligt over til alle naboerne, var spildt 
ulejlighed. Vi havde inviteret på frokost, som for-
eningen gav – på plakater og i Fælled Bladet, men 
alt for få havde lyst til at give en hånd med. Fod-

boldmålene skulle sættes ud, læhegnene skulle 
sættes op, og et bræt skulle sømmes fast i legehu-
set. Muldvarpeskuddene skulle sparkes ud, og 
plænen skulle lige ha´ en klipning. To medlemmer 
kom dryssede lidt senere, og så var frokostselska-
bet på syv personer, inkl. den luskede fotograf. 
   Mange medlemmer har spurgt bestyrelsen, hvad 
der skal ske med fælledgrunden på Freltoftevej 
43, en tønde land, som vi har lejet af Finn Ekelund 
og Lulu Sørensen. I avisen og på nettet har de set, 
at gården er sat til salg. Foreløbig har vi lejet grun-
den til marts 2009, men en ny ejer kan måske godt 
ophæve lejemålet utide. Vi har besluttet at forhol-
de os afventende og vil tage bestik af en ny situati-
on og handle derefter, altså når familien har fundet 
den rette køber at underskrive en slutseddel. Vi vil 
snakke om, vi skal have en ny fælled, og svaret er 
næppe ja, hvis vi fortsat ser så få fremmødte, som 
vi oplevede på Arbejdslørdagen.                   -hardt                                                                                   
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MOSEGRISE 
ROTTER OG 
MULDVARPE 
Anders Kjær skriver om  
uønskede dyr og planter 
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Solen skinner, fuglene synger og blomsterne 
har igen gjort haverne til et sted, man igen 
har lyst at opholde sig. 
    Jeg har jo haft for vane at rapportere fra en 
have i nabolaget, og denne gang har jeg valgt 
at gribe lidt i egen barm og skrive om vores 
egen have. Ikke fordi den er specielt skøn 
eller velplejet, men fordi den er under opbyg-
ning, og opbygning synes vi er meget sjovere 
end vedligeholdelse. Mange husker sikkert, 
hvordan vi som børn elskede at opbygge ting 
i LEGO, mens de færdige produkter sjældent 
var særligt sjove at lege med. Sådan har vi 
det med havearbejde. 
    Da vi overtog haven for knap tre år siden, 
var der ikke blevet gjort det store ud af de 
udendørs arealer, der var primært blevet lagt 
kræfter i stuehusets indretning. Det har givet 
os mulighed for at fokusere vores kræfter på 
at ordne haven. De første par år er gået med 
at prøve at udrydde diverse uønskede vækster 
rundt omkring, bl.a. brændenælder, agersner-

ler, mirabellekrat og skvalderkål. 
    Specielt skvalderkålen har kostet mange 
timers gennem-sining med en stengreb af sto-
re bunker jord, da vores forhave af flere blev 
udnævnt til Freltoftes flotteste skvalderkåls-
bed.  Mange timer blev der også brugt på at 
grave fliser ned langs kanten af plænen. De 
flugter lige med jordoverfladen og gør det så 
dejligt nemt at holde kanten pæn, man kører 
bare med plæneklipperens hjul på flisekan-
ten, og vupti, så har man en pæn kant og et 
bed, der er nemt at holde plænen ude af. Og 
selvfølgelig er der ingen plænekanter, der er 
snorlige, alt foregår i buer; der er nok af lige 
og regelrette ting i vores øvrige hverdag. 
    Resten af haven er også præget af ombyg-
ning. Hver gang man graver ét sted, bliver 
der ofte en bunke jord i overskud, som man 
så kan bruge til at lave nogle hævede bede et 
andet sted. Katrine er vist lidt træt af, at der 
altid ligger en bunke jord med sort plastik 
over et eller andet sted, men det er nu sådan 
en dejlig nem måde at komme af alle de le-

Biledtekst til modsatte side: 
Muldvarpene er haveejernes yndlingsfjender, men ved nærmere eftersyn kan det godt være, 
at det i virkeligheden er mosegrise, der huserer i plænen. 

Det, der engang var Freltoftes flotteste skvalderkålsbed, begynder efterhånden at ligne en 
præsentabel forhave.   



vende planter i jorden på, og så skal det jo 
kun ligge der et års tid med plastik på... 
    Hønsehuset var efterårets største bygnings-
værk med en fin indendørs afdeling og et 
overdækket voliere udendørs. En flok æglæg-
gerhøns har klaret pligten med at lægge æg 
til os hele vinteren igennem. Den tålmodige 
skrukhøne der nidkært har bevogtet nogle 
ubefrugtede æg i næsten halvanden måned 

blev belønnet for sin tålmodighed i går. Vi 
fik 17 daggamle kyllinger af en hobbyavler, 
og så kan det nok være at hønemor fik travlt. 
Hun har dog kun fået ansvaret for halvdelen 
af kyllingerne, den anden halvdel må klare 
sig med en varmelampe. 
    Men i vinters måtte vi jo også sande, at det 
ikke kun er hønsene, der er glade for varmen 
og hønsefoderet. Vi regnede med, at de ville 
komme, og det gjorde de: Rotterne! De første 
par stykker fik jeg i et par smækfælder, men 
de snu banditter lærer jo, så den metode due-
de ikke i længden. En enkelt aftens vågen 
med luftgeværet blev det også til, men forbi-
ere dør de jo ikke af. Så vi måtte bide i det 
sure æble og tilkalde Mortalin-manden og 
hans gift, og så blev der ro. 
 
E� VARP ELLER E� GRIS? 
Når vi nu er ved de små pelsede skadedyr, så 
er der flere læsere, der har spurgt til mosegri-
se og muldvarpe. Så lad os lige tage en hurtig 
snak om haveejernes yndlingsfjender. Det 
kan være svært at se forskel på muldvarpe- 
og mosegriseskud, da de ofte overtager hin-
andens gangsystemer. Men er der ingen åbne 

I vores have holder vi bedene adskilt fra 
plænen med en kant af lodrette fliser. Kan-
ten går aldrig ligeud, men bugter sig i 
smukke buer. 



væld af mere eller mindre fantasifulde meto-
der, men den sikreste er nok den gammel-
kendte med muldvarpesakse, der sættes hen-
over en af hovedtrafikårerne. Det kræver lidt 
træning at gennemskue hvilke skud der er 
blindgyder, og hvilke der hører til en af de 
befærdede gange, men hvis man flere dage i 
træk har set nye opskubninger på det samme 
skud, er det nok et godt sted at sætte saksen.  

At blive en god muldvarpe- og mosegrise-
fænger er en kunstart i sig selv. 
    Vil man hellere forsøge at holde gravedy-
rene ude af haven, er der også et par metoder 
der kan fremhæves. Der findes mange annon-
cer for dimser, der ved hjælp af lavfrekvent 
lyd irriterer dyrene så meget, at de holder sig 
væk. Om de virker ved jeg ikke, men via en 
søgning på Internettet fandt jeg mange util-
fredse kunder og ganske få tilfredse. En hav-
de endda fundet på at skabe sin egen under-
jordiske larm ved hjælp af små vindmøller, 
der vibrerede. En metode, der skulle virke, er 
at plante Kejserkrone (Frittillaria imperialis) 
i haven. Denne smukke staude stinker så me-
get af ræv, at muldvarpene og mosegrisene 
hellere flytter ind i naboens have. Jeg vil lige 
tilføje, at i skove og krat er muldvarpen fak-
tisk et nyttedyr, da den hjælper med at gøre 
jorden mere luftig. 

11 

Kønt er det ikke, men efter et års tid under 
sort plastik er det begrænset hvad der er af 
levende ukrudt i jordbunkerne. I vores have 
er alting under konstant forandring og op-
bygning. 

Der er intet så forårsagtigt som lyden af 
nyklækkede kyllinger i hønsehuset. 

Denne statelige staude lugter så meget af 
ræv, at den efter sigende kan skræmme 
muldvarpe og mosegrise ud af haven. 

huller i jorden, er det ofte muldvarpe, der er 
på spil, mens gangsystemer, der går lige un-
der græsset eller meget store skud afslører 
mosegrisene. 
    En anden væsentlig forskel er, at muldvar-
pe kun spiser dyrisk føde, såsom regnorme, 
larver og biller, mens mosegrisene udeluk-

kende lever af planteføde. Faktisk kan mose-
grisene forvolde omfattende skader på rød-
derne af træer og buske og køkkenhaven kan 
hurtigt blive ryddet for gulerødder og rødbe-
der. 
    Forsøger man at bekæmpe dyrene er meto-
derne derimod meget lig hinanden. Der er et 





FODBOLD PROFESSOR 
I FRELTOFTE 
Ungkarlen Mikkel Rose, der kommer fra 
Faaborg-egnen af, har taget en universitets-
uddannelse i idræt på Syddansk Universitet i 
Odense. Hans speciale er fodbold. Begrebet 
fodbold-professor er kendt i sportens verden 
for trænere, der i særlig grad forstår det takti-
ske spil og alle fodbold-finesserne. Mikkel 
Rose kan blive den første ægte professor i 
fodbold. I dag underviser han i fodbold på 
idrætsskolen i Vejstrup og er træner for et 

hold voksne drenge i Horne. 
    Mikkel skippede sin lejlighed i Odense, da 
han købte det lille hus fra 1929 på Mosevej 3 
i Freltofte af Annmette Johansen. Han har 
fået gravet mange tons jord væk at undgå 
fugten, der tidligere har trængt ind gennem 
fundamentet. Murene er blevet sandblæst og 
vandskuret med grå sandmørtel, og en ny 
fliseterrasse er i august anlagt mod syd. Hu-
set grundareal er på 55 kvm, og i alt er grun-
den 330 kvm.                                         -hardt                                                                     

U�G, SLA�K OG  
S�ART 50 ÅR 
Jørgen Knudsen fylder 50 år 25. september 
2008. Dåbsattesten lyver næppe, men det er 
svært at tro det. Han har jo altid været ung og 
slank, og det er han stadig – det kan ses. Jør-
gen er 6. generation på gården, Freltoftevej 
16. Den velholdte, gule bindingsgård er Frel-
toftes pryd. Jorden har han forpagtet ud, og 
han passer nu kun en have på et par tønder 
land. Han snakker med hesten, med de to 
geder, huskattene Bølle og Garfield og hans 
mest trofaste ven, den forvoksede schæfer-
hund Harly. Han tog sin datter Josefine til 
bords Sct. Hans Aften. Og det nød de begge.                                                                    
                    
                                                                                                                                                                               

SÅDA� KA�  
DET OGSÅ SIGES 
Aller Konversationsleksikon beskriver 
i 1907 en hammer således: 
Det almindelig bekendte stykke værk-
tøj, hvorved mennesket er i stand til 
mangefold at fordoble sin arms styrke. 



 
 

Malermester 
Ole Lundgren 

 

Tlf. 65 90 19 16 
GSM 28 14 50 90 

Mosevej 18, Freltofte 
 

Mange års erfaring 
indenfor faget 

 

 
 

 
�r. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 

40 17 45 45 
 

Lumbyvej 56, Lumby 

Alle piger over 18 år 
kan byde på navnet til 
denne mand, der un-
der en fest falbød sig 
selv til kvinder, der 
foretrækker selvglade 
og kropsbevidste 
mænd.. Præmien er en 
god flaske portvin. 

Redaktionen vil gerne hjælpe med en oplys-
ning om, at han enten bor i Lumby, Søsted 
eller Freltofte. Bemærk lige hans ufatteligt 
sexede påklædning i spraglede farver, der 
gav mange af festens kvindelige deltagere 
åndenød. Det røde hårbånd, de lange, lyse 
lokker og jakken, som han selv har syet. I 
sandhed en usædvanlig mand, der betegner 
sig selv som blød og i forholdet til kvinder 
altid går ind for genbrug.                      -hardt                                                         

HAR DU SET CHAK? 
Trine på 11 år har sammen med sine forældre 
Bente og Torben Nielsen kørt rundt i Freltof-
te, Søsted, Lumby, Nr. Lyndelse, Nr. Søby 
og Dømmestrup og sat efterlysningsplakater 
op. Trine er trist, fordi hendes smukke hankat 
er forsvundet. ”Han er næsten 2 år, og det er 
første gang, han er væk så længe. Han hedder 
Chak og er meget nysgerrig. Og meget kæ-
len,” tilføjer Trine. 
    Chak forsvandt onsdag 4. juni 2008 fra 
hjemmet på Jasminvænget 2 i Nr. Lyndelse. 
”Jeg vil gerne have besked, hvis nogen har 
set ham. Eller måske ved, hvor jeg kan finde 
ham. I kan ringe på 6590 2339 eller på mobil 
4043 6150. I må også gerne gi´ mig besked i 
6. klasse på Nr. Lyndelse Friskole.                                                                           
                                                              -hardt 

MA�D PÅ 
TILBUD 



Freltofte-smedens saga  
1923-2008, 4. del: 

Smeden i Freltofte, Niels Erik Andersen, har med 
en hjælpende hånd fra Fælled Bladet fået fotogra-
fier af sine biologiske forældre. Han har ikke set 
dem siden 1927 – altså i 81 år – og har naturligvis 
kun haft udviskede minder. Han var fire år, da han 
blev hentet i forældrenes lejlighed på Vesterbro i 
København af en fremmed mand og anbragt på et 
nordsjællandsk børnehjem. Via en annonce i uge-
avisen Vesterbro Bladet og fra en arkiveret jour-
nal på det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskil-
de er billederne dukket op. Den biologiske far er 
fotograferet, da han var 20 år, og den biologiske 
mor er 30 år og står i sin brudekjole. 
        Hans mor Thora Laurentsia Augusta fik en 
fødselspsykose efter Niels Erik fødsel 15. marts 

1923 på Rigshospitalet. Hun var født 9. september 
1897 i landsbyen Skæve ved Sæby i Nordjylland, 
men vi ved ikke hvorfor, hun tog til København 
og kender intet til hendes erhvervsarbejde. Hun 
blev indlagt i 1927 på Sct. Hans på en lukket afde-
ling, og hun kom først ud igen i en i en billig fyr-
retræskiste i 1992 for at blive begravet på Sct. Jør-
gens Kirkegård i Roskilde. 
    Thora blev gift 17. juni 1927 med Niels Thor-
vald Andersen, født i Æbletoft (i dag Ebeltoft) 18. 
maj 1899. Vi har via folkeregistret fundet frem til 
hans forældre, Anders Martinus og Maria Kirstine 
Andersen, men Freltofte-smedens Mols-slægt reg-
nes for at være uddød i dag. Om Niels Thorvald 
ved vi, at han var amatørmusiker og skrev sig ind 
på filosofi-studiet på Københavns Universitet i 
1919. Vi ved, at han aldrig blev skilt fra Thora. Vi 
kender ikke hans erhverv og kan kun gætte på, at 
han var fattig, fordi han indtil sin død i 1972 boe-
de i den usle slumlejlighed på Vesterbro.   -hardt 

GE�SY� MED 
FAR OG MOR 
EFTER 81 ÅR 

  

 



Det mest idylliske gadekær i Faaborg-Midtfyn Kommune med huset på bakken, Freltofte-
vej 22 i baggrunden. 

16 

E�DELIG FLYTTER 
BE�DT´ER�E I�D 

En ny familie med ny energi er flyttet ind 
nr. 22. Charlotte og Jens står bag børnene 
;ikoline og Sebastian. 

Charlotte Sandstrøm Bendt deltog med fa-
milien i fællespisningen Sct. Hans aften. 
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maj, men håndværkere var mod forventning 
ikke færdige. I en campingvogn, der var stil-
let op plænen, lavede familien mad og sov 
her, fordi soverummene og køkkenet ikke var 
klar til brug. I begyndelsen af august var de 
fleste håndværkere dampet af – og de bliver 
næppe savnet som et forstyrrende led i fami-
lielivet. 
    Bendt´erne boede før i en villa i Hørsholm, 
og Charlotte er vokset i nabobyen Hellerup 
nord for København. Jens er født i Ringe og 
opvokset i Tarup nordvest for Odense, hvor 
hans forældre også bor i dag. Afstanden mel-
lem Nicoline og Sebastian til farmor og farfar 
er kortet ned fra 180 km til 18 km. Det er 
leifi´!                                                    -hardt  

Charlotte Sandstrøm Bendt har ingen rødder 
i den midtfynske muld, men pyt, hun kan 
med lige dele charme og nysgerrighed slå 
rødder over alt. Bedst af alt er, at hun kan 
være sammen med gemalen Jens Bendt og 
fællesbørnene, Nicoline på 10 år, der er be-
gyndt i 4. klasse på Carl Nielsen Skolen, og 
Sebastian på 6 år, der er kommet i 0. klasse 
på Nr. Lyndelse Friskole. Kernefamilien 
overtog for godt 3 mio. kr. villaen på Freltof-
tevej 22, der objektivt nok regnes for at være 
perlen blandt de mange smukke boliger i 
Freltofte, Lumby og Søsted. Byggestilen er 
ren, villaen i tre etager ligger højt på en bak-
keskråning, hvor der er udsigt til kønne, ku-
perede landskaber fra mindst to sider og til 
det mest idylliske gadekær i en radius på 30 
km. På plussiden tæller også en opvarmet 
swimmingpool, der blev bygget af skuespil-
lerparret Søren Elung-Jensen og Johnna Hjerl 
og udbedret af de fhv. ejere, læge/psykolog-
parret Bjarne Hansen og Lene Iversen.  
    Charlotte, 40 år, og Jens Bendt, 43 år, 
mødtes i tøjbranchen. Hun var topsælger og 
han tøjproducent. Han er ejer og direktør i 
tøjfirmaet P:T Clothing A/S, der har hoved-
kontor på Hans Egedesvej i Odense. Et af 
hans profitable mærkevare er ”HOUNd”, der 
er modetøj til børn mellem 8 og 16 år. En del 
af tøjet bliver syet i Tyrkiet i modsætning til 
mange andre tøjproducenter, der får alt syet i 
Østen. 
    Familien Bendt flyttede ind i slutningen af 

Bjarne Hansen og Lene Iversen solgte på 
rekordtid villaen i Freltofte. De flyttede ud 1. 
marts og havde håbet at kunne flytte i ind en 
nybygget lejlighed på Odense havn. I dag bor 
de i en lejet villa i Odense Syd og venter stadig 
på en ny tilværelse på havnen. 

Ved hjælp af en foto-widevinkel-teknik 
fremstod pool´en noget større end, den er i 
virkeligheden. 

Ejendomsmægleren sendte et fly op i luften for 
at for at få billeder af herligheden i Freltofte. 



  

 

LUMBYVEJ 50, LUMBY 
Fritidslandbrug, 23.000 kvm jord, kontantpris 
2.6 mio. kr. med 130.000 kr. i udbetaling. Går-
den bebos af Dorte Vivian Andersen og ejes af 
murermester Michael Egelund, der selv bor på 
barndomsgården Lumbyvej 58. Der er tre sam-
menhængende længer og et fritliggende stuehus 
med et stort landkøkken, stor vinkelstue, 2 ba-
deværelser og fem rum med plankegulve. Her 
er både garage og carport. Mange frugttræer i 
haven og fodboldbane til drenge i alle aldre. 
Gården er i dag rykket nærmere den omlagte 
Lumbyvej og motorvejen kan nok lige høres. 
Fælled Bladet har omtalt gårdens historie i nr. 
5, 6. årgang i december 2006.  
Foto: Birthe Pedersen 

VESTERSKOVVEJ 8, SDR. 
HØJRUP 
1edlagt landbrug. 20.000 kvm jord, kontantpris 
3.9 mio.kr. med 200.000 i udbetaling. Ved at følge 
markstierne er der en køn spadserer tur på godt en 
kilometer fra Freltofte til Kartehuset, der ligger på 
den rigtige side af Hovedvejen fra Odense til Rin-
ge – Årslev har altid ligget på den forkerte side. I 
Kartehuset er ulddamen Ulla Winding er kendt 
blandt kartefolk i den halve verden. Det har ikke 
kun været deres hjem, men ejendommen er også 
en kendt erhvervsvirksomhed, og parret har skabt 
en kulturinstitution, der nu er lukket. Erhvervsde-
len er 272 kvm med et udhus på 72 kvm. Privat-
boligen under samme stråtag er 284 kvm.  
Foto: KL  

13 BOLIGER TIL 
SALG 

Der er grøde i hussalget i Lumby og Freltofte. 
Fire villaer og ni landbrugsejendomme. Køber-
ne har de samme drømme: Der er så dejligt på 
landet, frisk luft, billige boliger, plads til store 
og små husdyr og godt med jord. Sælgerne har 
ganske andre grunde: Det er i nogle tilfælde 
skilsmisser, alderdom død. Men det er karakteri-
stisk for en del af de nedlagte landbrug med kun 
få tdr. land, der blev købt af tilflyttere i 80´erne 
og 90´erne, at børnene er rejst hjemmefra, kræf-
terne svinder med årene – der er for meget at 
passe og vedligeholde – ejendomsskatter og di-
verse afgifter er steget betragteligt. Et glas vand 
fra Nr. Søby og Nr. Lyndelse vandværker er 
ikke mere en billig fornøjelse. 
    Et plus for nye købere er den nye motorvej og 
et minus er de alt for høje benzinpriser, som 
økonomer regner med vil stige til 20 kr. pr. liter 
i løbet af få år. Et plus for sælgerne er et liv 

uden store husdyr, en stor have, et stort stuehus 
og to-tre længer. Huspriserne er i dag fulgt pænt 
med i Søsted, Lumby og Freltofte, og selv om 
sælger kan få 2.5 mio. kr. for en gård, så er der 
et stykke vej til en lille knaldhytte i Hunderup-
kvarteret syd for Odense, der koster 5 mio. kr. 
    For bare to år siden var det klart sælgers mar-
ked, men i dag med en stigende inflation og en 
højere rente er det ligeså klart købers marked. 
Den mest eftertragtede villa på egnen er Freltof-
tevej 22 med både pool og udsigt til gadekær 
blev solgt samme dag, den blev sat til salg over 
Internettet for den udbudte pris 3.2 mio. kr. Læs 
om de nye ejere i bladet. En anden villasælger 
har ventet i næsten to år på en seriøs køber. 
    Ejendomsmæglere fortæller i kor over hele 
Fyn, at det lige nu er nemmest at sælge huse un-
der 2 mio.kr. og de helt unge vil helst ikke beta-
le over 1 mio.kr. Under millionen kender redak-
tionen kun Mosevej 3 med tre små værelser, 
som Annmette Johansen solgte til ungkarlen 
Mikkel Rose i 2007 for godt 700.000. Læs om 
Mikkel i bladet.                                           -hardt                                
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FRELTOFTEVEJ 48,  
GESTELEV 
Fritidslandbrug, 8.239 kvm jord, kontantpris 
1.395 kr. med udbetaling 70.000 kr. Freltofte-
vej nr. 46 og 50 hører til Nr. Lyndelse Sogn og 
Nr. Lyndelse ejerlav. Men Freltoftevej nr. 48 
hører mærkværdigt nok til Gestelev Sogn og 
Nordskov ejerlav, fordi den oprindelige vej til 
det røde langhus med oprindelig stald og bolig i 
hver sin halvdel gik ind fra Havrevænget. Den 
indkørselsvej er pløjet op, og vupti, så bor hus-
mandsstedet fra 1830 på en anden adresse. Tek-
nisk tegner og handygirl Annmette Johansen og 
tømrermester Kim Christiansen var begge fra-
skilte og holdt i august 2005 årets mest roman-
tiske bryllup og flyttede sammen med hunde, 
katte og tilløbende børn i Mosevej 3. De drøm-
te om en gård og mere jord og fandt i somme-
ren 2006, hvad de drømte om. Men kærlighe-
den brast i foråret 2008. ”Vi holder stadig me-
get af hinanden, men Kim egner sig ikke til at 
være gift”, siger Annmette, der er flyttet til Bro-
vej 2 i Årslev, hvor der igen står Johansen på 
hoveddøren. Kim bor alene på Freltoftevej 48 
og håber sammen med Annmette, at huset snart 
bliver solgt. Her er en lille hyggelig stue, tre 
værelser og en udestue. Haven er stor med 
gamle frugttræer og en lille sø. Kim erkender, 
at det røde langhus er et såkaldt 
”håndværkerhus.”  Foto: KL      

MOSEVEJ 17, FRELTOFTE 

Villa, 6.014 kvm jord, 289 kvm bolig, kontant 

pris 2.995 mio. kr. med 150.000 i udbetaling. 
Det var oprindeligt et fattigt husmandssted 
fra 1885 og fremstår i dag efter en stor om-
bygning i 1980 som en pragtvilla med udsigt 
til skønt, kuperet naturterræn i alle retninger. 
Ejeren er Svend Johnsen og hans fhv. hustru 
Anne, der er flyttet til Nr. Lyndelse. Ejen-
domsmægleren Lilienhoff må have overtrådt 
hastighedsreglerne, når han fortæller, at der 
er tre minutter til nærmeste indkøb – i enten 
Nr. Lyndelse, Årslev eller Ringe. På tre mi-
nutter kan en bilist kun nå op til Freltofte 
City for at låne en halv skoleagurk hos An-
ders Kjær. Foto: KL 



GRØ�MOSEVEJ 6,  
FRELTOFTE 
Fritidslandbrug, 15.741 kvm jord, kontantpris 

2.495 mio. kr. med 125.000 kr. i udbetaling. 
Gården, der tæt følger svinget på Grønmosevej 
og er tæt sammenbygget med både stuehus og 
længer – det kunne være en fæstning, hvis man 
ønsker at se bort fra bindingsværksidyllen og 
den frodige have samt de to tdr. land græsfold.. 
Lukket gårdhave med brosten. Boligen er 195 
kvm med et stort køkken/alrum, to stuer og to 
værelser. Der er 120 kvm lade og udhus, og den 
store, lukkede garage med port er 65 kvm. Ejer-
ne, familien Lene & Jesper Lund Hansen samt 
Mogens Hansen, der har ønsket at leve tilbage-
trukkent og ugeneret, har anlagt en solfyldt og 
ugeneret have med fliseterrasse, urtehave og 
plæne.  Foto: KL 

FRELTOFTEVEJ 43,  
FRELTOFTE 
Fritidslandbrug, 13.281 kvm jord, kontantpris 
2.3 mio. kr. med udbetaling 115.000 kr. Det er i 
dag en af de bedst kendte gårde i Freltofte, bl.a. 
fordi ejerne Lulu Sørensen & Finn Ekelund i 16 
år i træk har afholdt Skt. Hans Aften med mere 
end 100 gæster hvert år. Finn & Lulu har også 
udlejet en tdr. land til Landsbyforeningen 
FÆLLEDEN med plads til bålaftener, grillfe-
ster, sandkasse, legehus, petanque-baner, tre 
gynger, klatrestativ og fodboldbane. De har 
stillet privatboligen til rådighed for møder og 
givet plads i laden for loppemarkeder. Gården 
blev opført i 1877 og var i datiden en pæn stor 
firlænget gård med stråtag. Fra begyndelsen var 
det en Hansen, der sad på gården. Han døde i 
1904, og sønnen Jens Hansen kom til fadet. Da 
han blev begravet i 1936, ville enken Maren 
nødig forlade gården, og hun overtalte sin dat-
ter Johanne og svigersønnen, sadelmager Carl 
Hansen til at flytte ind. De fik besked på at 
drive gården. I april 1952 slap Carl for land-
mandslivet, da han solgte gården til en heste-
glad landmand, Aage Pedersen. Selv flyttede 
Carl og Johanne ned i villaen på Freltoftevej 
37. Aage rev stråtaget ned og ombyggede går-
den – ikke for meget; han var kendt for sin 
sparsommelighed. Han holdt køer, grise og 
høns, men mest holdt han nu af sine tre heste. I 
1992 solgte han og konen Agda gården med 
2½ tdr. jord til Lulu Sørensen og Finn Ekelund. 
Resten af jorden ca. 27 tdr. land blev solgt til 
Godtfred Friis i Søsted. Jorden blev af en land-
måler delt op inden købet. Ejendomsmægleren 
lægger vægt på, at Finn har frilagt alle lofts-
bjælker og afhøvlet  trægulve i stuehuset på 146 
kvm. Der er en lille kælder på 15 kvm. Tre 
længer og et udhus er talt sammen til 444 kvm. 
Nyt pillefyr og stor garage på 115 kvm.  
Foto: KL 

GLARMESTER 
TIM DEG� 

 
DØG�SERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40, Freltofte 

 
Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 
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FRELTOFTEVEJ 69,  
FRELTOFTE 
Landbrug, 55.000 kvm jord, kontantpris 2.195 
kr. med udbetaling på 110.000 kr. Susanne H. 
Andersen & Claus Hansen købte den lille ejen-
dom med et pænt stort stykke jord af et pensio-
nistpar, der næsten altid havde et skilt ved ve-
jen, hvor de enten solgte levende eller nyslagte-
de dueunger. Stuehuset er ikke stort, kun 85 

LA�GAGERGYDE� 12, 
LUMBY 
Villa, 974 kvm jord, kontantpris 1.575 mio. kr. 
med 80.000 kr. i udbetaling. Solgt som dødsbo. 
Den store villa i to plan plus kælder var bygget 
i 1962 af Anni og fragtmand Svend Kærgaard, 
begge født og opvokset i Freltofte, og her var 
barndomshjemmet for parrets fire sønner. Otte 
værelser og terrasse mod storslået udsigt mod 
Nr. Søby og Heden. Stor og høj grundmuret 
garage med plads til en lastbil og en carport til 
privatbilen. Anni satte huset til salg allerede i 
2007 og nåede at bo i nogle uger i et mindre 
etplanshus på Carl Nielsenvej 38A, hvor hun 
omkom i tragisk brand 3. januar 2008. Villaen 
på Langagergyden blev solgt i august 2008, og 
arvingerne ønsker ikke at oplyse salgssummen 
på det endelige skøde. Foto: KL 

GRØ�MOSEVEJ 8,  
FRELTOFTE 
Landbrug, 59.788 kvm jord, kontantpris 2.1 
mio. med 105.000 kr. i udbetaling. Ejeren 
Mogens ”Skomager” Knudsen er godt nok 
udlært skomager, men han arbejdede ikke 
senere i faget. Det gjorde hans far derimod i 
Sdr. Højrup, og derfor fik sønnen logisk nok 
mellemnavnet. Ingen ved i dag, at præsten 
vitterlig skrev Askholm ind som mellemnavn 
på den nyfødte landmand i kirkebogen. Han 
solgte sit selvbyggede hus i Nr. Lyndelse og 
købte i 1972 gården på Kohaven, der både 
var vejen og området sydøst for Freltofte af 
Peter Kohaves arvinger. Gamle Peter overtog 
udflyttergården fra Freltofte by i begyndelsen 
af 1900-tallet. Mogens Knudsen faldt i for-
året 2008 i værkstedet og blev ”anbragt og 
plejet” på plejehjemmet i Gislev. Her er han 
blevet glad for de nye venner, for maden og 
personalet, og han ønsker derfor ikke at kom-
me hjem igen. Stuehuset er 138 kvm og de 
øvrige bygninger 294 kvm. Mogens Knudsen 

kvm, men det er totalt renoveret, og der en plan 
om at begynde at udnytte 1. sal også. Parret har 
bygget en stor rundbuehal på 300 kvm og har 
indrettet en hestestald med plads til otte hingste 
og hopper – foreløbig har der kun været seks 
heste i stalden. Det er ingen hemmelighed, at 
Susanne og Claus gik fra hinanden i foråret 
2008. Vi trængte begge til nye udfordringer, 
forklarer lastbilchauffør Claus Hansen. Susanne 
er et kendt ansigt i midtfynske landsbrugskred-
se, fordi hun er ansat i landboforeningen Agro-
gården som rådgiver i svinesektoren. Hun har 
fundet sammen med en ny ven, og hun har 
derfor valgt at blive boende på Freltoftevej 69, 
hvor hun har aflyst salget og købt sin tidligere 
samlever Claus Hansen ud. Foto: KL 
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FRELTOFTEVEJ 38,  
FRELTOFTE 
Lystgård, 16.357 kvm jord, kontantpris 4.5 mio. 
kr. med 225.000 i udbetaling. Den tidligere 
bolig med smedeværksted for Bjarne Knudsen 
og hans kone og tre børn var en grundmuret, 
solid ejendom, men han kom ikke i nærheden 
af millionen, da han solgte huset. Nu er hytten 
moderniseret og fremstår ikke større, men mere 
hvidt, mere højfint og mere mondænt. Boligens 
samlede areal er 291 kvm, heraf en lille kælder 
på kun 15 kvm. Huset blev oprindeligt bygget i 
1914 og var hjemsted for fragtmand Sigvald 
Kærgaard og hans vognpark. Den store ombyg-
ning til den nuværende form fandt sted i 1986. 
Det mondæne præg med stuk i lofterne og en-
ten blankt, sort granit eller merbau-planker på 
gulvene er kommet i 2000-tallet med den nye 
ejer Mogens Østerlund Schwaner. Huset rum-
mer nu også et stort spabad med parabol-
tilslutning, som giver den badende mulighed 
for at følge med i alle satellit-tv programmerne, 
manden barberer sig eller konen tvætter sit 
legeme. Ejendomsmægler Lilienhoff skriver 
lyrisk, at her kan man stresse af i spabadet, 
mens man nyder reflekserne og lyset, der falder 
ind ad to sprossede vinduer og fra loftspots. 
Eller man kan se en film. Han har også fundet 
en højfin detalje i stuen: Her finder man et kar-
naprum, der er beregnet til bar med et hjørne, 
hvor gæsterne kan sidde foran baren og få sig 
en drink før middagen.  Tæt ved huset er der 
bygget seks hestebokse og hestefolde. Foto: KL 

FRELTOFTEVEJ 5,  
FRELTOFTE 
Fritidslandbrug, 82.021 kvm jord, kontantpris 
3.650 mio. kr. med 185.000 kr. i udbetaling. 
Den gamle historiske gård med navnet Snelle-
sted, hvor blandt andet præstegårdskusken Ni-
els Myrup Simonsen fra Nordfyn flyttede sam-
men med kokkepigen Ane Sofie på den falde-
færdige gård, som de havde købt i 1899 for 
11.000 kr., men så fik de også 20 tdr. land jord 
med i købet. Fra Snellested tjente de en formue 
i årene 1900-1920, og det var også arnested for 
den store klan ad efterkommere, der har sat 
betydelige spor i Nr. Lyndelse og Fangel Sog-
ne. Ganske typisk gårde på Midtfyn med et 
væld af små bygninger, som er klasket op alt 
efter behov. Plads til en traktor, et oliefyr, der i 
dag et træpillefyr og nogle høns medførte altid 
en lille tilbygning. Der er i alt 350 kvm udbyg-
ninger, bl.a. til stald, værksted og lagerplads. 
Snellested skjuler udefra en solfyldt gårdhave, 
166 kvm bolig med vinkelstue og fire værelser. 
Som ved alle ejendomme, der er til salg i Frel-
tofte, Lumby og Søsted, anfører ejendomsmæg-
leren, at der er nem adgang til motorvejen. Jane 
Bertelsen ønsker at sælge, fordi hun sammen 
gemalen Bjarne og børnene Filip, Oliver og 
Thea har købt en udstykket grund fra en nedlagt 
gård på Røjlevej 36. Her vil familien bygge 
deres drømmebolig. Foto: Birthe Pedersen 

havde mange får, og det meste af jorden er 
derfor udlagt med græs. Gården blev i august 
2008 solgte til et barnebarn af gårdejer Hans 
Madsen fra den store bindingsværksgård på 
Freltoftevej 30. Salgsprisen endte nede på 
1.6 mio. kr. Køber og sælger er begge godt 
tilfredse. Foto: KL  



 

 

eller bakke. Og Eskelund kan fortælle os, at der 
nok har været en lund af asketræer på toppen af 
bakken. I dag værner vi om det ene, smukke aske-
træ, vi har på toppen af ”banken”, der ligger godt 
69 meter over havet. Vejarbejdere har forsøgt at 
hæmme træet ved at skære en del af rodnettet 
væk, og da de forlod ”esketræet” på toppen af 
Freltoftevej, var det omringet af en uheldig skilte-
lund. 
    Grethe Justesen & Co. valgte navnet Eskevej, 
og det var klogt, selv om der igen skulle bruges 
flere tusinde kroner på at rive de uheldige op og 
sætte de rette vejskilte ned.                              -hardt                                                                                                                             

ESKEVEJ ER ER 
DET RETTE �AV� 
Når politikere begår fejl, koster det 
som regel penge. Men al respekt for 
forkvinden for udvalget teknik og 
miljø, Grethe Justesen, der har sørget 
for at få et fjollet vejnavn ændret til et 
godt og rigtigt egnsnavn. Den nye 
landevej mellem Årslev og Lumby hedder 
uændret Lumbyvej, og til den anden halvdel af 
landevejen fra Lumby til Nr. Søby fandt hun selv 
på, at vejen skulle hedde Omfartsvejen. Skiltene 
for flere tusinde kroner blev sat op. Efter kritik 
bl.a. fra arkivleder Jens Willumsen fra Lokal 
Historisk Arkiv i Nr.Lyndelse og fra formand 
Jens Ole Storm Pedersen fra landsbyforeningen 
FÆLLEDEN, blev hun anmodet om at vælge 
mellem vejnavnene som Eskebankevej eller 
Eskevej . 
    Eske er et gammelt ord for Aske, altså asketræ. 
I gamle kort fra 1700-tallet er bakken benævnt 
som Eskelund Banke. Banke betyder enten høj 

 

 Udfører alt tømrer– og 
snedkerarbejde. 

Ring og få et uforbindende tilbud 

 Vi lover godt 
håndværk og er  
omfattet af: 

 Jasminvænget 1  -   5792 Årslev 
 Tlf: 6590 2209  -  Mobil: 2022 7209  -  Fax: 6590 1888 

www.rene-munck.dk 



12 

Anny Knudsen, 17 år og med store forventninger til et spændende liv. 



Mindeord om livlig og  
bramfri dame: 

A��Y VAR 
ALVOR OG 
GAMME� 

Over indgangsdørene ved forsamlingshusene 
stod der ofte Alvor og Gammen. Det kan 
oversættes i dag til alvorlige sager, pligter og 
sjov. Anny Kærgaard var alvor og gammen. 
Hun var enebarnet, der både blev forkælet 
samt godt og kærligt opdraget. Hun forstod 
livets alvor og svigtede aldrig sine pligter. 
Hun kunne være en bestemt dame, hun kunne 
også undtagelsesvis blive vred og ingen tviv-
lede på det. Bramfri var hun også. Hun havde 
afgjort let til smil og kunne synke næsten 
sammen af grin. ”Jeg har ikke noget imod 
sjov og ballade,” sagde hun. 

    Hendes far Carl kom fra Knudsen-dynastiet 
på den store, gule bindingsværksgård, Freltof-
tevej 16. Han var født i 1901 som søn nr. 2, 
men i lighed storebroderen Søren, var han 
godt i gang med sin egen erhvervskarriere, og 
derefter blev det lillebroderen Johannes, der 
overtog slægtsgården i Freltofte. Carl havde 
en vognmandsforretning, og han kørte bl.a. 
sække med korn til møllen og sække med mel 
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væk fra møllen i Freltofte. Han kørte også 
fyldte mælkejunger til mejerierne i Nr. Lyn-
delse og Pederstrup. De bedste forretninger 
tjente han på de grusholdige jorde, han havde 
købt især nordvest for Freltofte. Sammen med 
sin førstemand, Hjalmar Granhøj, der boede i 
det lille husmandssted på Freltoftevej 6, gra-
vede de gruset op og solgte det til rimelige 
priser. Carl faldt for Clara Hansen, der var 
seks år yngre, og de byggede sammen villaen 
på Freltoftevej 7 i 1930. Dengang var hoved-
døren vendt ud mod vejen, men huset, der er 
overtaget i 1990´erne af barnebarnet Bjarne 
Kærgaard, hans hustru Pia og Carls oldebarn 
Emilie, har ikke væsentligt ændret udseende. 
    Carl og Clara havde sagt ja til at komme 
den 7. juli 1936 til Faster Theas og Onkel 
Thorvald Petersens sølvbryllup på gården, 
Freltoftevej 41. Carl meldte afbud nogle timer 

25 

Vognmand Carl Knudsen begyndte med 
at fragte kornsække på en hestevogn 
med to stærke heste. Ved siden af Carl 
til venstre ses en karl fra en gård i Frel-
tofte og en møllesvend fra Freltofte 
Mølle, der ses i baggrunden. 

Annys far, Carl Knudsen var stolt, da 
han skiftede hestene ud med en flot last-
vogn. 

Arbejdet i grusgravene var slidsomt og 
meget af det foregik med håndkraft. Carl 
Knudsen havde en førstemand, Hjalmar 
Granhøj (t.v.), der boede på Freltoftevej 6. 
I middagsheden var det godt at nyde en 
kold svalebajer i lastbilens skygge. 
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Annys forældre, Clara Hansen og Carl 
Knudsen blev viet i ;r. Lyndelse Kirke i 
1930. 



før festen, fordi Clara havde fået travlt – sam-
me dag fødte hun datteren Anny. 
    I skolerne i Freltofte, både den lille og den 
store skole, gjorde Anny sig bemærket. Hun 
passede sine lektier og var den dygtigste i 
klassen – og tilføjede Svend, en næsten tre år 
ældre klassekammerat mange år senere: 
”Anny var også den kønneste og den mest 
livlige, så hende havde jeg et godt øje til.” 
Lille Anny Knudsen og store Svend Kærgaard 
kissemissede uskyldigt sammen i skolen og 
efter skoletid. Efter Svends død i 1994 – af 
kræft, kun 60 år gammel – sagde Anny. 
”Svend var den flotteste fyr i skolen. Ja, hele 
livet var han et rigtigt godt og firskårent 
mandfolk.”    
     De gik begge ud af efter 7. klasse, og de 
havde hver især endnu ikke overvejet at blive 
forlovet og gift – med hinanden. Svends for-
ældre boede på Freltofte Mark på den nuvæ-
rende adresse Freltoftevej 73, det nuværende 
OL Hestecenter. Hans far Sigvald var vogn-
mand og fragtmand, og i den vognpark, han 
havde, var der også klemt en rutebil ind. Hans 
kone Emilie var elskeligheden selv. Sød, 
hjælpsom og overbærende. Alle i Freltofte 
holdt af hende. Svend var bidt af faderens 

  

 

I 1940 var 2. Verdenskrig brudt ud, og nazi-
sterne havde besat Danmark den sommer, 
hvor Annys 4-års fødselsdag blev fejret i 
Freltofte. Enebarnet var både forkælet, ube-
kymret og allerede godt opdraget. 

I 1950 blev den livfulde, spinkle og synligt 
kønne Anny konfirmeret i ;r. Lyndelse Kir-
ke. Hun var efter syv år færdig med skolen 
og blev sendt ud for at tjene på en gård. 

Anny blev døbt i ;r. Lyndelse Kirke 16. au-
gust 1936. Hendes far Carl står til venstre, 
hendes mor Clara holder Anny. Bag den 
nydøbte står hendes morfar, Hans Peter 
Hansen, og ned på barnet kigger mormor 
Ane Marie Hansen. Yderst til højre står An-
nys farfar, gårdejer Jens Peter Knudsen, 
Freltoftevej 16. Han var en af de mest re-
spekterede mænd på egnen.  



biler, og han ville også være selvstændig 
fragtmand og fik senere den faste rute mellem 
Nr. Lyndelse og Odense. Svend var stærk, 
ordholdende og flittig, og han sled sig til en 
god forretning. 
    Anny kom ud at tjene efter sin konfirmati-
on. Da hun var 18 år, blev hun ansat som hus-
bestyrerinde hos den sære gårdejer Peder 
Slumstrup på Freltoftevej 41. Han havde boet 
sammen med sin mor på den velholdte gård, 
Freltoftevej 41. Men efter moderens død og 
begravelse, mente han nok, at der nu var plads 
til en anden kvinde på gården. Han kom fra 
Nordvestjylland og mente, han burde fortælle, 

at nordvestjyder var gjort af et bedre stof end 
midtfynboer. Han købte både bil og sko til 
sine heste i København, og det var noget pjat, 
fordi han kunne købe de samme biler i både 
Ringe og Odense, og der var jo gode beslag-
smede i både Freltofte og Lumby. Anny skab-
te en myte, der har levet klippefast i Freltofte 
lige siden. Peder Slumstrup med permanent 
krøllet hår forelskede sig uhjælpeligt i den 
meget unge og livlige pige. Han friede til hen-
de. Og hun sagde højlydt nej tak, sagde sin 
stilling op og forlod gården. Fra den dag be-
gyndte gården at forfalde. I begyndelsen af 
1990´erne var det ikke en bolig for mand og 
dyr, men Peder blev boende, og han blev ra-
sende, da politiet hentede hans husdyr. Efter 
Slumstrups død i 2005, talte Fælled Bladet 
med Anny: ”Ja,” sagde hun, ”det er rigtigt 

nok, at han friede til mig, men jeg ville ikke 
have ham. Han havde en sær måde at være 
forelsket på. Jeg tror ikke, det er min skyld, at 
gården år for år gik i forfald. Det havde den 
nok gjort alligevel. Sådan var han jo.” 
   Hun fandt igen sammen med skolekamme-
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I 1956 blev Anny gift i ;r. Lyndelse 
Kirke med skolekæresten, den næsten 
tre år ældre chauffør Svend Kærgaard. 

Svends forældre, fragtmanden Sigvald 
og elskelige Emilie Kærgaard, boede på 
Freltoftevej 73. Efter datidens målestok 
havde Sigvald en stor vognpark, bl.a. en 
rutebil. 

I 1964 blev Kærgaard-parrrets søn nr. 
3, ;iels, døbt i ;r. Lyndelse Kirke. Per, 
søn nr. 4, dukkede først op i 1966. Om-
kring fru Kærgaard står ældste Claus 
fra 1957 og næstældste Bjarne fra 1959 
samt gemalen Svend. ”I mit hus bor de 
fem flotteste mænd på Fyn, ”sagde An-
ny og tilføjede: ”Det er ingen gang pral. 
Det er faktum.” 



raten Svend; han friede, og de blev gift i 1956 
i hendes 20. år. Året efter fødte fru Anny 
Kærgaard sønnen Claus. To år efter kom Bjar-
ne til verden og vil i 2009 fejre 50 års fødsels-
dag. Ægteparret flyttede i 1962 ind i en ny-
bygget villa på Langagergyden 12, og to år 
senere kom sønnen Niels og igen to år senere 
sønnen Per. Anny lærte senere at sætte stor 
pris på sine tre svigerdøtre, Pia, Helle og An-

ne. Hun forgudede sin fire sønner og var stolt 
over, at de alle havde gode job. Børnebørnene 
Mie, Emilie, Jesper, Katrine, Stine, Stefan og 
Rie husker, at farmor altid gav sig god tid til 
at lege, snakke med dem og passe dem, hvis 
de var syge. Farmor Anny kendte lokalområ-
dets historie og næsten alle medmenneskers 
relationer i både Freltofte, Lumby og Nr. Lyn-
delse. 
    Anny var også til fester og gæster. Hun lod 
sig fejre af venner og bekendte på sine fød-
selsdage, men nød også at få uanmeldte gæ-
ster. En god snak og kaffe naturligvis med lidt 
sødt til Hun elskede årene, hvor hun spillede 
dilettantkomedie i Freltofte Forsamlingshus, 
og hun holdt af at rejse. Hun og Svend var 
med på Gislev Rejsers første busrejser, og 
senere tog Anny rundt i verden med fly. Hvor-
for kun tage til Mallorca, når man kan nå 
rundt om kloden til New Zealand?  
    I de sidste leveår bemærkede hun selv den 
fysiske svækkelse. Hun faldt og slog sig al-
vorligt. Men hun gad ikke fortælle, hvorfor 
hun var blevet halvt blå over hele kroppen. 
Bentøjet svigtede, og hun måtte støtte sig til 
både rollator og kørestol. I efteråret 2007 sy-
nes hun nok tiden var inde til ikke mere at 
passe så stor en villa i tre etager, og hun tog 

Svend og Anny værdsatte sjove fester, 
gode gæster og dejlige rejser sammen. 
Anny var 57 år, da hun blev enke. 
Svend døde af kræft i 1994. 

Flere år efter Svends død fandt Anny en 
ven, mekanikeren Erik Andersen med 
eget autoværksted i Skamby.  Han omtal-
te ham som sin livsledsager. De rejste 
sammen, spiste og drak kaffe sammen og 
snakkede godt sammen. Han rykkede 
tættere på hendes hus på Langagergy-
den, da han flyttede ind på Birkelyvej i 
;r. Lyndelse. 



januar 2008 er faldet i søvn i en stol i stuen 
med en glødende cigaret. Hvad ingen myndig-
heder vidste, så var den beskyttede bolig en 
livsfarlig brandfælde. Ilden udviklede sig hef-
tigt og nåede op på 1700 grader. Tragedien 
var ubærlig for de pårørende. 
Anny blev 71 år.                                   -hardt 
                                                                                                                             

 

Fire brødre, Claus, Bjarne, ;iels og Per Kærgaard holdt et møde på Grenen (nær 
Skagen), hvor de tvende have, ;ordsøen og Kattegat, mødes. De skålede for mor, 
der blev næsten rørt, da hun modtog fotografiet af alle sine drenge. 

imod en beskyttet etplansbolig på Carl Niel-
sensvej 38A. 
    Politiets brandteknikere antyder i en rap-
port, at Anny sandsynligvis midt på dagen 3. 

I de sidste leveuger flyttede Anny til en 
beskyttet etplansbolig, bygget af Årslev 
Kommune på Carl ;ielsensvej i ;r. 
Lyndelse. Det viste sig at være en livs-
farlig brandfælde. Anny omkom i en 
eksplosiv brand 3. januar 2008. Hun 
blev 71 år. 
   



�YT JOB TIL JOSP 
Formanden for landsbyforeningen FÆLLE-
DEN, Jens Ole Storm Pedersen, er blevet 
ansat som anlægsgartner i frilandsmuseet 
Den Fynske Landsby i Odense. Det er bl.a. 
ham, der skal passe og pleje de mange blom-
ster, urter og æblehaver, der er plantet ved de 
gamle gårde og huse. Området er på i alt 23. 
tdr. land, inklusiv skov, eng og ager. Alt bli-
ver drevet med gammeldags hestekræfter. 
Alle bygningerne stammer fra en tid, hvor 
traktoren slet ikke var opfundet.  
    ”Jeg vil tro, at mit nye job kan afstedkom-
me en guidet tur gennem den gamle lands-
by,” antyder formanden. 
    Vi vidste godt, at ”Josp” har grønne fingre. 
Han har just anlagt en mindre, moderne og 
smuk frugthave på gården i Freltofte, Vester-
led på Mosevej 4. 
   Vi vidste også, at han er en god guide. Han 
ved meget, han vil gerne fortælle det meste, 
og han gør det med lune. Fotografiet er taget, 
da han begyndte at guide os rundt på Natter-
galeturen gennem mosen i maj 2008.              
                                                              -hardt 

Overvejen 79 
V/ RONNI JESSEN 

6599 4699 
Mandag – fredag 9-20 
Lørdag – Søndag 9-17 



DET BLIVER TIL E� 
LU� STE�GRYDE 

Skuespillerparret Jytte Kvinesdal & Steffen Ro-
de i ”Det røde Skuespillerhus” på Langagergy-
den 26 har bygget om tre gange bl.a. med en ny 
kvist på 1. sal. De købte ejendommen i 1981 af 
kollegaen Vigga Bro. Steffen har slæbt flere 
tons grus, sand og ikke mindst kampesten og 
brosten i alle størrelser i baggården, som han 
har gravet ud. Jytte beundrer byggeriet og del-

tager i kaffepauserne. Det skal være en stengry-
de med indbygget grill. En lun terrasse om 
sommeren med sol til formiddagskaffen, sol til 
frokosten og sol til eftermiddagskaffen. Sten 
holder længe på varmen, når først solen har var-
met dem op, og derfor bliver der mange lune 
aftener i gryden. 

   Det gamle fodermesterhus fra år 1779 var et 
såkaldt L-hus med en stald i den ene længe og 
stuehus i den anden længe. I dag er det ændret 
til et såkaldt T-hus, fordi stuehuset er blevet 
forlænget. Rode har tidligere været fast engage-
ret på Fiolteatret i København og på teatret 
Banden i Odense.                                      -hardt                                                                                 


