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    Her i efteråret har Peter og jeg været 
på en afslappende sejltur ned ad den le-
gendariske Canal du Midi i Frankrig. 
Følgende er sammensat af en række dag-
bogsblade/rejsebreve, som vi sendte hjem 
til venner og bekendte undervejs på turen.  
    Med på båden var: * John Risum, op-
vokset i Smedevænget, også kaldet Pistol-
strædet, i tressernes Nørre Søby. John gik 
i samme realklasse på Carl Nielsen Sko-
len, som Peter, der også kommer fra Nør-
re Søby, men fra Odensevej. * Karen Ri-
sum, der ligesom undertegnede, er opvok-
set i Freltofte. Karen er datter af oste-
handler Arvid Pedersen. Fælledbladet 
bragte en artikel om samme ostehandler 
og hans kone Irene i blad nr. 3 2008. * 
Viggo, det foreløbig sidste skud på stam-
men af skiftende silkepudler gennem åre-
ne hos Karen og John. 

11/10 2016 
    Så er vi godt på vej, overtog båden i går 
eftermiddags ved firetiden, og er klar til at 
sejle i løbet af formiddagen. At nå hertil har 
dog ikke været uden forskellige knaster, den 
største udfordring har nok været, at vi ved an-
komsten til det forudbestilte hotel i Romenay, 
8-10, hvortil Peter og jeg ankom i god tid in-
den receptionen lukkede for eftermiddagen, 
fandt alle døre aflåsede, i det hele taget virke-
de stedet lidt saneringsmodent. 
    Vi fandt den lokale bar, hvor indehaveren 
med en sigende bevægelse slog en streg gen-
nem luften, ”fermé”, fermé? Lukket! Jamen 
det kunne ikke være rigtigt. Alle i baren blev 
nu lutter hjælpsomhed, franskmænd snakker 
både med munden og kroppen, og det går 
hurtigt, mit skolefransk blev presset til det 
yderste, men Peter bevarede fatningen, som 
altid, og kørte på som en indfødt. 
    Stedet var åbenbart gået konkurs. En af 
mændene forsvandt ud af døren, og vendte 
kort efter tilbage med den besked, at vi ikke 
kunne få noget at spise, men vi kunne godt 
blive over natten, vi ville blive lukket ind ved 
18-tiden. Vi købte en kop kaffe, og overveje-
de lidt på tingene. 
    Nu ankom konen til ovenfor omtalte mand, 
hun var rejsevant, og talte sågar engelsk, hvad 
jeg fandt var en stor lettelse, hun anbefalede 
et par spisesteder, og gav os sit telefonnum-

Rejsebreve fra Canal du Midi i Frankrig. 

Tekst og fotos: 
Else-Marie og Peter Albrekt 

Kort over Canal du Midi. Kanalen skiftede navn under den franske revolution og hed op-
rindeligt Canal royal en Languedoc. Der var flere, der havde overvejet muligheden for en 
kanal, der forbandt Atlanterhavet med Middelhavet, men det blev Pierre-Paul Riquet, der 
sikrede projektet, blandt andet ved at løse problemet med vandforsyningen til kanalen. 
Pierre-Paul Riquet var uddannet ingeniør, men tjente en formue på at kontrollere afgifter 
på salt og handle med våben. 
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det, som de havde fundet spændende, med 
ægteparret, der selv stod for både mad og 
servering, og alligevel havde tid til en snak 
undervejs. 
    Nu måtte der stærkere ting til, vi returnere-
de til baren, hvor herrerne indtog hver en øl, 
og damerne et glas rødvin, alle var stadig lut-
ter interesse. Vi returnerede til hotellet ved 
17-tiden, hvor alt stadig var lukket og sluk-
ket. 
    Ved indgangen stod et par borde og stole. 
Som den gode tresserungdom, vi er rundet af, 
havde vi naturligvis rødvin med i bagagen, 
og vi nåede hurtigt til enighed om, at et lille 
glas i solen, fulgt af et stykke fra Anthon 
Bergs guldæske kunne passe fint medens vi 
ventede på, at klokken blev 18. 
    Næppe havde vi skænket op i glassene, 
førend døren til restauranten blev slået op på 
vid gab, og en strøm af franske verber hagle-
de ned over os. Vi forstod så meget, at stedet 
var lukket, og at vi skulle forsvinde i en vis 
fart. 
    Døren blev igen smækket i, vi enedes om, 
i hvert fald, at tømme glassene, Karen kunne 
fortælle os, at det var hotellets vært. Øjeblik-
ke efter blev døren atter åbnet, denne gang 
var vi ikke i tvivl om, at han mente det. Vi 
var på vej væk, da en kvinde i slåbrok og sut-

mer, i fald vi behøvede hjælp af nogen art. 
    Vi vandrede tilbage mod hotellet, hvortil 
Karen og John ankom kort efter, de blev no-
get chokerede. John ringede til rejsebureauet, 
der, efter at have undersøgt sagen, kunne be-
kræfte, at stedet var gået konkurs, men vi 
kunne naturligvis gå ud og spise på deres 
regning. 
    Hotellet var bestilt med både aftensmad, 
overnatning og morgenmad. Karen og John 
havde været her før, og havde anbefalet ste-

Vi er nu alle fire ankommet til Romenay og skal til at finde ud af, hvad vi skal stille op i 
den lidt specielle situation, vi er havnet i. 



sko tonede frem i døren, hun var mere af-
dæmpet, forklarede, at rejsebureauet havde 
behandlet dem meget dårligt, og havde er-
klæret dem konkurs. Sandhedsværdien er lidt 
uklar. 
    Nu gik vi tilbage til vores ”stamværtshus”, 
hvor alle var lutter medfølelse, og straks tele-
fonerede rundt for at finde overnatning til os. 
Det lykkedes at finde en ”Bed and Breakfast” 
langt fra ”Alfarvej”, hvor selv vores gps måt-
te give fortabt. En lidt anderledes dag, end vi 
lige havde forestillet os, da vi stod op om 
morgenen, men ikke uinteressant. 
 
12/10 2016 
    Efter en tur ned forbi Karens og Johns 
hjem her i Frankrig, byen Monet, og en gang 
aftensmad hos deres gode venner, Birthe og 
Arno, satte vi, efter en god nats søvn, kursen 
mod bådene her på Canal du Midi. Bilerne 
blev anbragt i hver sin ende af rejsemålet, 
start og slut, hvilket betød, at den sidste del 
af turen mod båden foregik i én bil, helt nøj-
agtigt fire mennesker, en hund, to gange ba-
gage og fire cykler samt en hel del husgeråd, 
godt sammenstuvet. 
    Alt lykkedes fint, og vi er for længst godt 
indkvarterede her på båden, en rigtig luksus-
båd, som inkluderer separate kahytter med 
eget bad og toilet, køkkenafdeling og et pas-
sende stort opholdsrum. 

    På min fødselsdag i går tog vi den første 
etape ned af kanalen. 
    Sluser og slusehuse ligger som perler på 
en snor i solglimtene mellem træerne ved ka-
nalens bred. Platan, figen, valnød, kastanje 
afløser hinanden, underneden blomstrer ne-
rie, forskellige løgplanter, og, for et nordisk 
øje den usædvanlige, alpeviol, der her gror i 
naturen. Nævnes skal også alskens krydder-
urter. I går plukkede Karen mynte til aftenens 
salat, og rosmarin til den kylling vi skal have 
i aften. 

Den smukke udsigt udover Le Grand Bassin i Castelnaudary. 



    Dagen i dag er blevet brugt til en forholds-
vis kort sejlads, allerede ved frokosttid sejle-
de vi ind i havnen her i Carcassonne, spiste 
en god frokost, som krævede en efterfølgen-
de middagssøvn. 
    Egentlig ville vi have brugt eftermiddagen 
på at besøge den gamle middelalderby, men 
siden først på eftermiddagen har regnen væ-
ret ret vedholdende. Vi har kigget lidt på by-
en, spist en grillkylling, drukket lidt vin, og 
håber på at vejrguderne er os venligere stemt 
i morgen. 
 

13/10 2016 
    Klokken er syv morgen, og regnen pisker 
stadig ned. Mine fire medpassagerer sover i 
kahytterne både for og agter, ikke engang 
Viggo føler trang til at blive luftet. 
    Vi nyder at ligge i en havn med eltilslut-
ning, det er lidt småkoldt når motoren ikke er 
tændt. 
   Om eftermiddagen fik vi cyklerne ud på 
kajen, og efter lidt almindelig forvirring blev 
Viggo anbragt i cykelkurven, og vi kom i 
sadlerne. 
    Cykelturen gennem byens smalle gader 
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En af de tilbagevendende sluser med tilhørende hus. Vi spurgte en ung slusemester, om 
husene blev brugt til beboelse. Hun forklarede, at hun havde jobbet som et ferie/fritidsjob 
og at husene ikke længere nødvendigvis var beboede af slusemesteren. 

Den første sluse efter Le Grand Bassin i Castelnaudary. 



Klar til en cykeltur gennem Carcassonne til middelalderbyen. 

Carcassonne ses i baggrunden, ved den omfattende restaurering blev det besluttet, at den 
skulle føres tilbage til tiden under Louis XIV. Gennem de senere restaureringer er dette 
princip fraveget, og tagenes beklædninger fremtræder derfor forskellige, hensigten er, at 
det skal afspejle de forskellige epoker i byens eksistens. 



kunne nok give lidt ekstra grå hår i toppen, 
der er dårligt plads til en bil; men vi nåede 
velbeholdne frem til Middelalderbyen Car-
cassonne, katharernes hovedby, som de for-
svarede til sidste mand, hvad de som oftest 
gjorde, selv om der ikke længere var håb. 
    Den ældste del af byen er 2.500 år gam-
mel, men den er blevet ændret over tid, når 
nye magthavere er kommet til. 
    Omkring 1600-tallet begyndte byen at for-
falde, og efter et par hundrede år stod den 
som en kæmperuin, kun hist og her tittede 
murværket frem gennem et tæt morads af 

forskellig beplantning. 
Som en kuriositet kan nævnes, at i hvert fald 
to film om Robin Hood er indspillet her, hen-
holdsvis den gamle med Charlton Heston, og 
den nyeste med Kevin Costner. 
En amatørarkæolog fik i starten af 1800-tallet 
tilfældigt øje på forskellige fragmenter fra 
byens katedral, og begyndte at undersøge sa-
gen nærmere, hvilket resulterede i en hen-
vendelse til arkitekten bag restaureringen af 
Notre-Dame Katedralen i Paris. 
    Hvorom alting er, byen blev, med nænsom 
hånd, og stor pietetsfølelse, ført tilbage til 
tiden omkring Ludvig den fjortende. 
 
15/10 2016 
    Endnu en fredelig morgen på rejsen, både-
ne ligger side om side her udenfor i mørket, 
Viggo har netop gjort mig selskab, kunne vist 
egentlig godt tænke sig en lille tur på kajen, 
men det må vente til det lysner. 
    Forhåbentlig er der bedre vejr på vej, nat-
ten til i går, og det meste af dagen, bød på 
rigtig megen regn. Karen og Peter tog tørnen 
ved sluserne. Efter adskillige dages sejlads er 
vi efterhånden kommet ind i en fast rytme, 
John styrer almindeligvis båden, indimellem 
afløst af Peter, eller Karen, og jeg er sådan en 
slags kahytsjomfru med speciale i morgen-
mad og frokost. Efter middagssøvnen klarede 
vejret op, og vi drak kaffe på dækket, hvor vi 
ikke havde siddet i flere dage. 

Et lille udsnit af de mange fantasifulde figurer. 



    Resten af turen frem til Hombs, hvor vi 
ligger nu, kunne vi sidde og nyde en bid sol, 
medens vinmarker og små landsbyer, med 
den altid tilstedeværende kirke i centrum, ro-
ligt gled forbi, kun afbrudt af de obligatori-
ske slusehuse, et enkelt sted havde sluseme-

steren været særlig opfindsom, og, blandt 
meget andet, fremstillet et helt orkester i træ 
og jern, der aktiveredes når sejlerne kom for-
bi slusen. 
    28 km blev det til i går, det lyder måske 
ikke af meget, men de mange sluser taget i 

En træstamme kreativt forvandlet til en livagtig krokodille. 



betragtning er det et helt pænt stykke vej. 
    Ved nitiden stævnede vi ud, i højt solskin, 
med kurs mod Port la Robine. 
Den ene sluse afløste den anden, Karen og 
Peter havde, som vanligt, et helt suverænt 
samarbejde. Ved frokosttid indtog vi en ud-
søgt frokost med franske specialiteter inklu-
sive en enkelt øl og et æggebæger Linieakva-
vit. 
    Efter middagssøvnen, vi er jo ældre men-
nesker, cyklede Karen og jeg mod la Robine 
medens mændene fulgte efter i båden, der er 
det gode ved kanalen her, at der er cykel/
gangsti langs vandet, i virkeligheden kan vi 
følges ad, men med hver sit transportmiddel. 
 
16/10 2016 
    Tidlig morgen, eneste vågne er Viggo og 
undertegnede, Viggo venter på, at Peter står 
op, og går en tur i mørket med ham. 
    Mobilen er jo egentlig en helt fin opfindel-
se. Karen og jeg var cyklet fejl omkring to 
kanaler der krydsede hinanden. Mændene 
begyndte at savne os da spisetiden nærmede 
sig. De skulle også lige høre, om vi kunne 
ligge uden elkabel for en nat, alle pladser i 
havnen var optaget. Det betyder, at vi er uden 
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Cyklist på afveje rengør snavset baghjul 

En af de mange smukke flodbåde. En forfriskende afveksling til de mange udlejningsbåde, 
som den vi selv sejlede i. 



varme, men da dagen i går var rimelig varm 
går det endda. Vi fandt en dejlig plads lidt 
udenfor havnen. 
    Efter aftensmaden i går, grillmad på dæk-
ket, cyklede Peter og jeg en lille tur, det bli-
ver meget hurtigt mørkt her, men månen 
skinnede venligt ned over os, og nattehimlen 
var et orgie i lilla og røde nuancer. 
    Dagen i dag byder på loppemarked i Nar-
bonne, men da det er modsat sejlretningen, 
med mange sluser, vil turen foregå på cykel. 
Mændene tager muligvis bare en slapper her 
i formiddag, inden vi fortsætter sejladsen ef-

ter frokost. 
    Ret efter morgenmaden satte Karen og jeg 
kursen mod Narbonne fulgt af mange forma-
ninger om, at følge kanalen, det prøvede vi så 
på. 
    Efter omkring fire kilometer på gode veje, 
ændrede underlaget for cykelhjulene sig mar-
kant, sten, grus og store vandpytter blev mere 
reglen end undtagelsen. På et tidspunkt dreje-
de ”vejen” væk fra kanalen, vi overvejede 
lidt, men nåede til enighed om, at vi sagtens 
kunne finde tilbage. 
    På uforklarlig vis, havnede vi i de plørede 

 GLARMESTER 
TIM DEGN 
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Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 

De mange sunkne og synkende både langs kanalen overraskede gang på gang, dels fordi 
de bare var efterladt, dels fordi de bare fik lov til at blive liggende. 



rækker mellem vinstokkene, pludselig kunne 
vi heller ikke længere øjne Canal du Midi, 
men havde i stedet en mudret flod som 
”følgesvend”. Skulle vi nu vende om, og føl-
ge vejen tilbage? 
    Et godt stykke forude øjnedes et kirketårn, 
vi fortsatte ufortrødent, jeg måtte dog jævn-
ligt rense området mellem dæk og skærm på 
både forhjul og baghjul, hvor der samlede sig 
en kage af græs og pløre. 
    Bedst som vi troede os friheden nær, vi var 
nu tæt på byen, opstod et nyt problem, vin-
druemarken var indhegnet, og lågen ud til 
friheden ekstra sikret med wirer ind i hegnet. 
    Vi enedes om, at tilbage gik vi ikke, lågen 
blev åbnet, og herefter forsvarligt sikret igen, 
inden vi fortsatte turen på gåben gennem me-

terhøjt græs, kun for at opdage endnu et hegn 
i den anden side af marken, og, gode råd var 
dyre. 
    Fra hver side blev vi nu indkredset af to 
forskellige mænd, den ene med en hund i 
snor. Samvittigheden var sort, vi var brudt 
ind på privat område, hvad nu? Jeg vil sige, 
de tog det pænt. Efter at have informeret os 
om, at vi var trængt ind på privat område, var 
de så venlige at vise os, hvor vi kunne kom-
me ud på almen vej, faktisk smilte de stort, 
kvinder!! 
    Tro mig, vi nød friheden. 
    Vi havde nu kun et enkelt lille problem 
tilbage, nemlig at finde ud af nord og syd, 
kort sagt, Karen og jeg ville hver sin vej. 
    Endnu engang satte vi vor lid til det 

Fast jord under fødderne og en kop kaffe i Sète med katedralen som baggrund. 



 Aktiviteter i Fælleden 
    Næste års aktiviteter er endnu ikke fastlagt, men vi ved allerede nu, at Sankt Hans holdes 
på Sankt Hans aften og Grundlovsdag fejres på Grundlovsdag. Dernæst ved vi også at Gene-
ralforsamlingen bliver torsdag d. 30 marts kl.19.00 i Carl Nielsen Salen. 
    Og så er der gennem de sidste vintre blevet skabt en tradition for at der afholdes Fælles-
spisning et eller andet sted i lokalområdet, sidste år var det ved Astrid og Poul på Mosevej. 
Her i november var det hos Elena og Kris på Freltoftevej. Vi håber meget at nogen samler op 
på traditionen og arrangerer noget, gerne flere forskellige arrangementer i forskellige dele af 
Fælledens sfære. Vi vil også meget gerne skrive om andre arrangementer som afholdes i lo-
kalområdet. Husk at bladet kun udkommer hver tredje måned. Følg med i udviklingen på 
opslagstavlen i Freltofte og på hjemmesiden info.freltofte.dk 

”stærke køn”. Netop som vi stod og diskute-
rede for og imod, dukkede to mænd frem i 
villaen bag os, og på det bedste fransk Karen 
kunne opvise, fik vi opklaret verdenshjørner-
ne. 
    Efter denne lidt uheldige historie blev vi 
enige om at droppe loppemarkedet for denne 
gang, og finde tilbage til vore mænd, hvad 
der lykkedes uden flere eventyr. 
Motoren blev startet op, og turen fortsatte 
ned af kanalen med kurs mod Capestang. 
    Undervejs bemærker vi jævnligt både, der 
ligger forladte hen langs bredden, mere eller 
mindre i sunken tilstand, som kontrast ses en 
god del husbåde, smukt pyntede med farveri-
ge gardiner og blomstrende krukker på dæk-
ket. 
    En lille kort tur på bare et par timer inden 
vi sluttede dagens sejlads. 

Søndag eftermiddag i Frankrig er en lidt stil-
le affære, der er ikke meget, der har åbent, 
ikke en gang barerne. 
    Vi var udgået for en del ting, hvoraf toilet-
papir var det mest presserende, hvad gør man 
så, når alle butikker er lukkede? Vi enedes 
om, at gå en lille tur op i byen; idet vi nærede 
et lønligt håb om, i det mindste at finde en 
enkelt lille kiosk med nødration. 
    Egentlig havde vi opgivet, og var næsten 
nået tilbage til båden da en lille ældre mand 
dukkede op i gadebilledet, slæbende på en 
indkøbspose, vi faldt straks over ham, jo, by-
ens eneste åbne butik lå lige 10 meter nede af 
gaden. 
    Nu vi var i gang købte vi lige en stak fros-
ne pizzaer til aftensmaden. 
 
 



18/10 2106 
    Dagen i går, 17/10, bød på en hel del køk-
kenarbejde for både Karen og mig. Birthe og 
Arno, de gode folk vi spiste aftensmad hos 
den aften vi tilbragte i Monet, ventedes til 
frokost, og vi ville gerne byde på lidt godt til 
ganen. 
    Alt gik planmæssigt, og vi nød en dejlig 
frokost sammen inden Birthe og Arno fort-
satte mod Danmark, de vender først tilbage 
til Frankrig i april. 
Efter denne lille afbrydelse fortsatte vi sejltu-
ren. 
    Alleen af løvtræer langs ruten, først og 
fremmest platantræet, lyser i alle efterårets 
farver, rige vingårde afløser hinanden, plud-
selig øjnes en mindre båd bemandet med en 
flittig fisker, kommer vi så nærmere, viser 
det sig at være en naturtro figur. 
    Ingen kunne være i tvivl om, at Frankrig er 
et vinproducerende land. Vingård efter vin-
gård, den ene større end den anden, domine-
rede landskabet. Tilsvarende skiltedes der 

overalt med tilbud om vinsmagning og salg 
til alle, der måtte have lyst til at købe. 
     
Det blev også dagen, hvor vi sejlede gennem 
Malpastunnellen, den er 173 meter lang, 6 
meter høj og 8,5 meter bred. Malpas betyder 
”dårlig passage ”. 
    I løbet af dagen nåede vi frem til, at det 
kunne være en god ide at Karen og jeg næste 
dag tog toget fra  Béziers til Castelnaudary, 
vores udgangspunkt, for at hente Karens og 
Johns bil; imens kunne Peter og John sejle 
båden til Cassafières, vores slutdestination. 
De sidste par dage hernede vil vi køre lidt 
rundt i bil, og bruge båden som flydende ho-
tel. Vi sluttede dagen i Colombiers. 
 
 
Rejsebrevene fortsætter i næste 
nummer af Fælledbladet    
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Malpas-tunnellen var ikke en dårlig passage for os, tværtimod var det spændende at opleve 
endnu en interessant detalje af det omfattende bygningsværk, som Canal du Midi er. 



Ingen kunne være i tvivl om, at Frankrig er et vinproducerende land. Vingård efter vin-
gård, den ene større end den anden, dominerede landskabet. Tilsvarende skiltedes der 
overalt med tilbud om vinsmagning og salg til alle, der måtte have lyst til at købe. 

Smukkere kan det næsten ikke blive. De mange platantræer var ikke plantet for dekoratio-
nens skyld, men fordi deres rødder er et effektivt værn mod erodering af bredderne. Vi så 
jævnligt bål, hvor sygdomsramte træer blev brændt af, og tilsvarende var der mange steder, 
hvor der var plantet nye træer, med præcis samme indbyrdes afstand som de gamle. 



Stinnas medaljehøst i Rio 
 
Fotos: Familien 
Tekst: Åge Spejlborg 
 
    Stinna Tange har vundet to bronzemedal-
jer indenfor dressurridning ved de Paralym-
piske Lege 19/9 - 2016. Stinna er 22, og 
stammer fra Grønmosevej 6, men er nu flyt-
tet hjemmefra og bor i Odense. 
    Selv om Stinna er født uden ben, har det 
ikke været en begrænsning for at opnå fanta-
stiske resultater indenfor dressurridning. 
     Midlerne er jernhård træning, udpræget 
konkurrencementalitet, og måske det vigtig-
ste, samspillet mellem hest og rytter. 
    Stinnas bekendtskab med heste startede 
som fysiologisk træning, da hun var seks år, 
og det åbenbarede det særlige forhold mel-
lem Stinna og hest, der siden har gjort hende 

til den mesterrytter hun er i dag. 
    Hun fik sin første hest som 13-årig, og da 
hun var 16, fik hun de første medaljer i bron-
ze og sølv ved verdensmesterskabet i pa-
radressur. Året efter vandt hun guld ved EM. 
    Stor var sorgen da hendes hest Snøvs døde 
som 15 åring af en blodprop. Det var ikke let 
at finde den rigtige hest til det niveau som 
Stinna befandt sig på. 
    Efter nogle forsøg med flere heste fik hun 
tilbudt en kongelig hest (den har været prin-
sesse Natalies, Benediktes datter) 
    Stinna gik i gang med hård træning, hun 
var ikke sikker på, at hun og hesten kunne 
komme op i det niveau der krævedes for at 
give adgang til Rio. 
    Hesten skulle lære en ny rytter at kende, 
en rytter der ikke kunne styre hesten med be-
nene, som den var vant til. Stinna sidder helt 
frit på hesten i en blød saddel, men uden fast-
spænding af nogen art. Til erstatning for be-
nene må Stinna bruge to piske i stedet for en, 
som hesten skal lære at reagere overfor. 
    I starten gik det ikke så stærkt, men plud-
selig, da hesten Smarties havde lært at reage-
re på Stinnas signaler, rykkede de sammen. I 
foråret blev de kvalificeret til en adgangsbil-
let til Rio. Hele familien fra Grønmosevej var 
med til olympiaden i Rio, og stor var glæden 
over Stinnas præstationer, der udmøntedes i 
to bronzemedaljer i henholdsvis dressur og 
freestyle. 
    Hesten Smarties blev fløjet tur/retur til 
Rio. Den tog flyveturen med sindsro, er vant 
til meget transport. Den blev dog meget glad 
da den kom hjem til sin stald og mark. 
    Den kom efterfølgende på en uges poolfe-
rie i Jylland, da den elsker badeferie og af-
slapning i det våde element. 
    En hest som Smarties er ikke helt billig. 
Stinna har en mæcen som omkostningsfrit 
stiller hesten til rådighed for hende. Stinna 
håber, at hesten får lov at blive hos hende, 
når den går på pension. Transport til olympi-
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ader bliver dækket af organisationen. Mange 
andre udgifter skal Stinna selv udrede. Det 
gør hun ved flittig søgning af fonde og lega-
ter. 
   Stinna studerer engelsk på SDU, og vil se-

nere supplere med andre fag. Hun håber en-
gang at blive underviser på gymnasieniveau. 
    Stort tillykke fra Fælleden, samt de bed-
ste ønsker fremover. 
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Tekst:  Jens Ole Storm Petersen 
Fotos; Familien og Karsten Lindhardt 
   
  Søndag den 11 september sov tidligere 
gårdejer i Freltofte, Poul Storm Philbert Pe-
dersen, stille ind på Svendborg sygehus. Han 
blev 75 år. 
    10 år med sjælden hudsygdom, og deraf 
hårde binyrebarkhomon kure, tærede på 
kroppen, og efter flere faldulykker, gik det 
voldsomt tilbage med helbredet det sidste års 
tid. 
    Han blev født 3. februar 1941 på gården 
Vesterled i Freltofte, søn af Rasmus og Eva 
Maria Storm Pedersen. Storbror Peter var 
født 1938, men døde foråret 1944 af lungebe-
tændelse. Det var før penicillinens tid. Sidst 
på året 1944 kom lillesøster Else til. Sammen 
med både karl og pige var dét husstanden, 
indtil bedstefar Peder Simon Pedersen flytte-
de hjem igen fra sit aftægtshus på Lumby 
mark (Albanivej 114). Her havde han været 
enkemand siden 1942, og boede sammen 
med datteren Anne Marie, som han efterlod i 
huset. De kunne ikke enes.  
   Hun forblev ene og ugift, og døde i 1989. 
Peder Simon døde på Vesterled 1954, 92 år 
gammel.  
    Poul voksede op i Freltoftes landsbysam-
fund og gik i Freltofte skole, legede med de 
andre børn og gik til hånde på gården. 
    Meningen var egentlig ikke at Poul skulle 
gå landbrugsvejen. En optagelse på Marie 
Jørgensens drengeskole i Odense var arran-
geret, men så døde hans far, Rasmus Storm i 
en tragisk arbejdsulykke i 1951, da Poul var 
10 år gammel. Hans mor Eva Maria drev 
gården videre, og nu lå det i kortene at Poul 
med tiden skulle overtage og drive gården 
videre.  
Efter en solid syvårs skolegang i Freltofte,  
 kom han et år på Ibjerg Efterskolen i 
Sdr.Nærå, og dernæst ud at tjene bønder, bl.a. 
på Birkum Møllegård og Bøgehøj i Årslev.  

Mindeord Poul Storm Pedersen 

1943: Eva Maria, Peter, Poul og Ras-
mus Storm Pedersen.  

Tre generationer  på Vesterled 1943 
Rasmus, Poul og Peder Simon som byggede 
gården i 1906-07. 

Landbrugsuddannelsen fuldførtes på Dalum 
Landbrugsskole. 
    Inden overtagelsen af gården i 1964, var 
han soldat i Odense, og blev korporal i Søn-
derborg, og ville melde sig som FN soldat i 
Gaza. Det blev ikke til noget, dels fordi han 
med et par af kammeraterne, mest meldte sig 
for at slippe for det sidste år i Odense  - den 
havde deres overordnede regnet ud, dels ville 
Eva gerne have sønnen hjem.  
   Sideløbende med dette, og før gårdoverta-
gelsen, var han en passioneret fodboldspiller 
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                                        Freltofte Skole ca. 1953.  
 
         Bagerst lærer Hansen, som senere ændrede efternavn til Glosing. 
Børnene kom fra Lumby, Søsted, Havrervænget og Freltofte. Flere af børnene bor 
stadig på egnen. Herunder navnene på dem. Listen er ikke komplet. 
Bagerst fra venstre: Gerda( Brogården), Sonja Laursen, Højene, Ingrid ? Havre-
vænget. Den sidste pige boede i ”Boysens” hus, Freltofte Mose. 
Stående: Jørgen Johansen, Mosen, Nanna (bagerens datter) Margit Thue, Tove, 
Lumby, Grethe (Horne) Lumby, Inge Olsen, Fr. Mose, Mina Rasmussen, Grønmo-
sevej, Jytte, Søsted, Greve, Søsted, Conny Christensen, Fr. Mose, Vera Buck, Sø-
sted, ”Søster i Boysens hus”, flyttede kort efter. Birgit Irming og sidst Mogens Mo-
seholm Jørgensen, Søsted. 
Forrest siddende fra vestre ses Jens ”Sadelmager” Hansen, dernæst Frede Søren-
sen, Mosevej 5, Kaj Ove fra Søsted, Erik Christensen, Søsted, Poul Storm, Freltofte 
Knud Christensen, Søsted, Bent Sørensen (Fredes bror) Freltofte, Verner Kruse, 
Søsted, Poul Eigil Pedersen, Freltofte, Freddy Højbjerg, Freltofte og Poul Mølle-
gård Pedersen, Freltofte Mose. 



 
Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 
40 17 45 45 

 
Lumbyvej 56, Lumby 

Soldater fodboldholdet som spillede mod et 
ditto engelsk hold i forbindelse med en mili-
tærøvelse i nordtyskland.  

Julen 1963: Poul sammen med lillesøster 
Else på vej i kirke til deres kusine Else 
”Højgård” Storm Pedersens vielse med 
smeden, Niels Erik Andersen. 

på soldaterholdet i Odense sammen med fle-
re af datidens koryfæer, samt giftig højre 
innerwing på Årslevs serie 1 hold.       
   Poul blev i 1965 gift med Jytte Pedersen 
fra Sønder Broby, og de fik en søn og to døt-
re. Han deltog i landsbyens foreningsliv, og 
gav indtil begyndelsen af 1970érne plads til 
Freltofte Andelsfrysehus i en længe på går-
den, ligesom han i 1987 lagde jord til andels-
vindmøllen "Sleipner".  
    Poul var i perioder også med i diverse be-
styrelser, blandt andet forsamlingshuset og 
brugsen. . Han var den sidste formand for 
Freltofte Brugsforening, som måtte lukke og 
slukke i 1981. 
    Landbruget blev drevet traditionelt med 20 
røde malkekøer, 8-10 grisesøer med deraf 
følgende slagtesvin. 
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Øverst luftfoto af Vesterled 1963. I baggrunden Elmely, Mosen og Almosegård. 
Nederst bryllupsbillede. Den 2. januar 1965 blev Poul viet med Jytte Pedersen fra Allerup 
Mark, Brobyværk. Bag Poul ses hans mor Eva. 
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Midt i halvfjerdserne blev malkekvæget sat 
ud og erstattet først af Charolais fedekvæg, 
siden Hereford. Poul fortsatte bedriften med 
ammekøer, slagtesvin og 45 tønder land 
agerjord indtil 1988, hvor jorden blev bort-
forpagtet til Preben Juul Pedersen, 
Kærsminde i Højene, og han blev herefter i 
en moden alder, lønmodtager hos rosengart-
ner Torben Moth i Fraugde Kærby. Her var 
han ansat indtil 2002 hvor han gik på efter-
løn. 
    I 2000 solgte han gården til sønnen og 
flyttede ind i et lejet stuehus på Freltofte 
Mose. Det blev her og i sommerhuset på 
Nordlangeland at han nød sit otium. 
    Han rejste flittigt i mange år. Var på ture i 
Norge, kom gennem Sverige, Finland til St. 
Petersborg. Var i Nordfrankrig, og London 
og sidst men ikke mindst i Tucson, hvor han 
besøgte sin datter og amerikanske svigersøn 
og dennes familie. Dertil kom fra han 
var  barn de talrige familiebesøg i Køben-
havn. 
   

I 1979 fik Poul ny traktor, en Zetor 5911. 

1994: Besøg i Western byen Tombstone nær 
Tucson i Arizona ,USA. 



    En passion gennem 55 år var Bridge kort-
spillet med fast base i Nørre Søby Bridge-
klub, samt deltager i turneringer i Ringe og 
Odense. 

    Sidste år måtte han opgive Bridgen, bentø-
jet strejkede og helbredet skrantede og det 
gik mere og mere ned af bakke, indtil han i 
søndag de 11 september på Svendborg Syge-
hus sov stille ind med sine børn omkring sig.  

Poul Storm Pedersen 2014.            Foto: Karsten Lindhardt. 



 

 
Om at kalibrere (en rus) 
 
Vor skala skal gå fra de fulde fem 
til cirka ved de fulde fire. 
Og er du tilstrækkeligt lærenem, 
så kan du begynde at svire. 
 
Men når du har nået det punkt præcis, 
hvor du er så fuld, du kan li’ det. 
Så tag dig et mægtigt glas vand med is, 
så du ikke kommer forbi det. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Når vandet er drukket, så se dig om 
blandt lystige herrer og fruer. 
Mod fuldskab såvel som mod alderdom 
er dans altså noget, der duer. 
 
Snart går det igen mod de fulde fem, 
og så må du drikke lidt mere. 
Men endnu en gang kun til punktet frem.  
Det kalder man at kalibrere. 
 
 HTB 2016  





Æblemostdagen 2016 
 
Tekst: Anders Kjær 
Fotos: Vagn Åberg 
 
    Redaktøren plejer at være en fast gæst 
ved æblemostdagen, og jeg har vist nok kun 
misset en i de 11 år vi har boet i byen. Men i 
år var jeg udenlands på dagen, og måtte nøjes 
med rygterne om dagen. 
    Og Bladet skal jo ud, og de vigtigste begi-
venheder skal dækkes. Så jeg har måttet ty til 
at interviewe et øjenvidne, nemlig min viv, 
Katrine. Og i bedste revolverjournalist-stil, 
bringes her et uddrag af begivenhederne set 
gennem hendes øjne. 
 
- Hvordan forløb dagen? 
- Den forløb rigtig fint, jeg husker det som en 
dag med fint vejr. Der var mange der kom 

Slagsmål om at komme til mostepressen 
En ny generation af mostere læres op 
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med lækre æbler, og vi måtte stå lidt i kø. 
Kagen var god. 
- Hvor meget most fik du med hjem?  
- Ja, jeg var jo afsted med en ven, som fik 
halvdelen med hjem, men tilsammen havde 
vi 40 liter. 
- Var der nogen der snød i køen?  
- Ja der var megen skubben og masen hele 
tiden… Nej, det var der selvfølgelig ikke, 
alle var søde og venlige over for hinanden, 
og det var rigtig rart at snakke sammen. 
- Var der slagsmål? 
- Njoeej, det nærmeste jeg så, var nok at Åge 
og Kurt var tæt ved at tage det samme stykke 
kage. Og så var der tæt kamp om at få lov til 
at dreje på mostepressen. 
- Var der nogle skandaler vi skal høre om?   
-Njaaee, jeg så flere der stjal most fra andre, 
og jeg så en der tog et ret stort stykke kage, 
større end de andres, han skulle vist have be-

talt mere end 5 kr.  
- Kommer du igen til næste år? 
- Ja det gør vi, det var rigtig hyggeligt og vi 
skal helt sikkert have most med hjem igen 
næste år. 

Ingen problemer med køkulturen til 
æblemostdagen  



Den 31. juli fyldte Finn Svendsen, Kirsti-
nebjergvej 22, 60 år. 
    Samtidig valgte Finn at sig lade sig pensi-
onere som mangeårig lærer på Højby Skole, 
hvor han primært har undervist i matematik, 
sløjd, musik og idræt. Finn er gift med Su-
sanne, som han mødte på lærerseminariet i 
Haderslev. De har sammen børnene Mette og 
Peter, som også bor på Fyn. 
    Finn og Susanne valgte at søge job på Fyn, 
fordi det så var nyt land for dem begge, da 
Finn jo er jyde og Susanne sjællænder. Finn 
fik job på Højby Skole, og de flyttede ind hos 
en kollega. Kollegaen var Lone Aaberg fra 
den gamle mølle i Freltofte. Her boede Finn 
og Susanne ca. et år inden de købte huset på 
Kirstinebjergvej i 1981. 
    I 2007, mange år senere, efter at Susanne 
havde dygtiggjort sig i italiensk, købte Finn 
og Susanne et feriehus i Toscana-området i 
Norditalien. Det trængte dog til en gennem-
gribende restaurering, hvilket ferierne blev 
brugt på de følgende år. 
    Finn er en dygtig handyman, der ikke vi-
ger tilbage for udfordringer med gamle huse, 
biler og andre tekniske problemer. Huset 
fremtræder i dag som en dejlig feriebolig i en 
lille bjerglandsby. 
    En anden af Finns interesser er musikken. 
Finn spiller i flere bands og andre sammen-
hænge. Fælleden har også nydt godt af Finns 

evner med sang og guitar ved de årlige arran-
gementer, ikke mindst i forbindelse med 
Freltofte Kultur- og Musikfestival. 
    I fremtiden vil Finn og Susanne nok op-
holde sig mere i feriehuset, men ikke for læn-
ge for ad gangen. Familien har brug for Finns 
evner i Danmark, og Finn har brug for at væ-
re sammen med dem, specielt hans to øjesten 
børnebørnene Andreas og Alba. 
 
Hermed tillykke fra Fælleden og god vind 
fremover. 
 

Finn sammen med Susanne og barnebarnet 
Andreas 

Finn Svendsen 60 år 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



Trine og Benjamin er 
flyttet til Freltofte 
 
    1. september flyttede Trine Madsen, 
27 og Benjamin Madsen, 35 ind i ejen-
dommen Freltoftevej 67, med tilliggende 
3,8 ha. jord. Ejendommens tidligere be-
boer var Gitte Mose. Med til familien hø-
rer også deres lille datter Lærke Nør-
gaard Madsen, som blev født den 19. ju-
li. 
    Benjamin er selvstændig tømrermester 
og Trine er pædagog på et socialpædago-
gisk værested i Bogense. 
    Parret har tidligere boet i Korup i et 
parcelhus, men ønsket om mere værk-
steds- og lagerplads til tømrervirksomhe-
den, samt interesse for, og plads til heste 
i landlige omgivelser, kunne bedre blive 
opfyldt herude. 
    Benjamin har været selvstændig i 4 år, 
men har også prøvet andre arbejdsområ-
der. Har været ansat i hæren, samt arbej-
det på en socialpædagogisk institution i 
en årrække. Det var også her han lærte 
Trine at kende. 
    Trine er født og opvokset i Nr. Lyn-
delse, hvor hendes forældre fortsat bor. 
Trine har sammen med sin far en stor in-
teresse for lopper. Det er dog ikke de 
kløende insekter men interessen for 
brugte ting. Der er allerede afholdt det 
første loppemarked med arvegods fra et 
familiemedlem. Der kom mange interes-
serede, måske også for at hilse på de nye 
beboere. 
    Tømrervirksomheden og realisering af 
planer for boligen beslaglægger en stor 
del af Benjamins tid, men fritiden bruges 

gerne på mange former for friluftsliv i 
naturen. Jeg skulle hilse fra Benjamin og 
fortælle, at han tilbyder godt og gedigent 
håndværk til lokale kunder inden for sit 
fag. Benjamin og Trine er meget udad-
vendte og ser frem til et godt liv i Frel-
tofte i samkvem med folk og fæ. 
 

Trine og Benjamin med datteren Lærke 
Foto Åge Spejlborg 

29 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



    Årstidernes skift har sin egen charme, jeg 
ser frem til dem og glæder mig over dem. 
    Nu har jeg egentlig fået sommer nok, glæ-
der mig til at trække mig lidt tilbage i min 
hule og gå lidt i dvale indtil jeg til foråret 
vågner op med fornyet livskraft og virke-
trang. 
    Efteråret er tiden, hvor jeg skal forberede 

at dvalen forløber succesfyldt. 
    Min hule og territorium skal klargøres til 
vinterens komme, og forrådet skal være til-
strækkeligt til den golde og kolde vinter. 
    I den sidste tid har jeg lavet reparationer 
på hulen. Nyt tag på udhus, malet og kalket 
efter behov. 
    Vinduer er efterset for tæthed, nogle af 
dem er fuget så de ikke kan åbnes, men der 
er dog stadig tilstrækkelige oplukkelige vin-
duer til obligatorisk udluftning. Indvendigt er 
der lavet lidt små reparationer ved gulv og 
døre. Tagrender er renset for de sidste blade, 
så taget kan afvandes tilbørligt. Har også hu-
sket at rense garagens flade tag for blade så 
afløbet ikke stopper til. Det er jo ikke sikkert 
at taget kan holde til flere tons vand. 
    Mit territorium (læs haven og gårdsplads) 
er også sikret. Har fået lavet bedre faskiner 
og alle kloakker er blevet renset, så de kan 
modstå en gang styrtregn. Har fået gang i 
fuglenes foderbræt, hvilket især Karen Mar-
grethe har stor fornøjelse af.  
    Der er beskåret buske og træer, en del 
planter er blevet udskiftet grundet misvækst 
eller på grund af deres dominerende vækst. 
Mange blade er revet sammen og lagt som 
isolering ved frostsarte vækster, resten lagt i 
kompostbunken så pindsvin og andre dyr kan 
overvintre komfortabelt der. 
     Klog af skade har jeg har fået min smak-
kejolle på land inden de store vinterstorme. 
Det gjorde jeg ikke sidste år, med det resul-
tat, at den blev til en undervandsbåd. 
    Haveslangen med automatisk oprulning er 
taget inden døre så den ikke frostsprænges. 
    Vandet i solfangeren og bilens køler blev 
også lige kontrolleret af samme årsag. 
    Med hensyn egen indsamling af forråd be-
står det af lidt æbler og en hel del fisk fra 
garnfiskeri med smakkejollen. Andre madva-
rer må vi købe, bl.a. hos vores lokale økolo-
giske gartner på Søstedvej. 
    Ellers kan vi frekventere fryseren der næ-
sten altid er overfyldt, hvilket vi sikkert ikke 
er ene om. Sjovt nok, for aldrig har det været 
lettere at købe ind på alle tider af døgnet og 

Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 

Nu falmer skoven trindt 
om land 

Fliser genplaceres efter faskiners nedgrav-
ning 
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hungersnød har vi aldrig haft i min levetid. 
Det der eventuelt kan lamme vores samfund 
kunne være en langvarig strømafbrydelse. 
Måske skulle jeg få fat på en nødgenerator. 
Nå, det var lidt af et sidespring. Brændestab-
len er også stor nok til at fodre brændefyret 
indtil foråret. 
    Vintertøjet skal også tjekkes. Regntøj, 
handsker, hue, støvler osv. Karen Margrethe 
mener også jeg skal forbedre mig med hen-
syn til at gøre mig mere synlig med lys/
reflekser når det er mørkt. 
    I dvaletiden, hvor jeg også har vågne peri-
oder, vil jeg i højere grad deltage i det righol-
dige udvalg af kulturudbud. Måske deltage i 
undervisning. Der er meget jeg ikke kan og 
ved endnu, men heldigvis har jeg min ven 
Google, som ved rigtig meget. 

    Stepdans kunne også være en mulighed, 
har i flere år tænk på at lære det.  
    Jeg vil bruge noget af dvaletiden på at fun-
dere over dagligdagen, fortiden, og fremti-
den. Specielt fremtiden. Synes at udviklingen 
accelererer mere og mere. Den menneskelige 
evolution kan ikke nå at tilpasse sig de hasti-
ge ændringer. Mon det gode menneskeliv på 
kloden er muligt om 200 år? 
    I den mørke tid vil jeg også tage kontakt til 
mennesker jeg ikke har set længe, men også 
nye som jeg møder på min vej. 
    Jeg vil huske at være taknemmelig over 
hvor godt mit liv har været i de første 67 år 
og vil med glæde påskønne foråret, når jeg 
kommer ud af min hule efter en dejlig dvale-
tid. 
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Torben 50 år. 
 
    Torben Vilhelmsen, Mosevej 9, Freltofte 
fyldte 11 juni halvtredie snese. Fødselsdags-
festen fejredes sammen med familie og ven-
ner på Skullerodsholm. 
    På Mosevej har beboerne tradition for at 
give gaver til hinanden ved festlige lejlighe-
der, som så efterfølgende udløser traditionel-
le eftergilder for de glade givere. Eftergildet 
blev afholdt på bopælen d. 25 nov. et godt 
stykke tid efter den runde dag, der skulle jo 
være tid til at samle tilstrækkelig proviant til 
de gæve naboer, der just ikke har mådehold 
som lidenskab. 
    Torben har børnene Simon, 28 og Louise, 
25 sammen med Lene som han blev skilt fra i 
2010. Torben har siden levet som single sam-

men med terrieren Matilde. 
    Torben er opvokset på landet nær Gislev i 
en søskendeflok på fire. Han kom i lære som 
mekaniker hos Ford i Ringe og fortsatte som 
svend hos Ford i Odense indtil 1999, hvor 
han kom til FDM i Hjallese, hvor han i dag 
fungerer som centerleder. 
    I sin fritid bruger han også sin tekniske 
færdigheder, hvilket boligen bærer præg af 
da den gennem årene er blevet totalrenoveret. 
Han bruger dog også tid på firma-bowling, 
læsning (mest faglitteratur) og så holder han 
af at løse kryds og tværs.  
    Torben udelukker ikke et fremtidigt par-
forhold med en kvinde, hvis de rette betingel-
ser er til stede. 
    Hermed tillykke til Torben og held og 
lykke med det hele                                
 

Torben i køkkenet  Foto: Åge Spejlborg 
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