
HUSK LIGE! 
 

STORE ÆDEGILDE.  
Lørdag 10. september, kl. 16.00.  
Fællesspisning med grillmad. Tag selv maden med. 
 
 

CRAZY DAY.  
Lørdag 24. september, kl. 14.00.  
Ringridning på plæneklipper. Deltagerne skal selv medbringe maskinen – dog bliver 
fælledens plæneklipper stillet til rådighed for dem, der ikke selv kan medbringe 
”hesten”. Kurt Bager fremstiller galgen med en holder til ringen. Der er også skyd-
ning med blider/kastemaskiner med halvrådne æbler. Finn Ekelund skaffer maskiner 
og skyts. Maden tilberedes over bål. Jens Ole Storm sælger pølser og brød. Og sæt 
dig op til kubb-konkurrencen – Tossing the Caper. Kom og overgå rekorden, der 
blev sat for tre år siden. 
 
 

ÆBLEDAG.  
Freltoftevej 8, søndag 23. oktober kl. 13.00. 
Æble-riveren er i hus, og æblepresseren er bestilt. Tag selv æbler og emballage til 
saften med og nyd din egen most. 
 
 

DRAGEDAG. 
Søndag 30. oktober, kl. 14.00.   
Først skal dragerne bygges, og efter små to timer skal børn og voksne med barnlige 
sjæle løbe lystigt rundt med dragene, der flyver højt til vejrs. Det bliver også fælle-
dens oprydningsdag. Alt skal ryddes væk eller sættes på plads, før vinteren sætter 
ind. Væk skal også foreningens beholdning af øl og vand, der sælges til reduceret 
pris.  
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GÅRDEN FORSVANDT 
En af Freltoftes originale figurer, gårdejer Jens 
Peder Slumstrup på Freltoftevej 41, sov ind i 
februar 2005. Han blev 81 år. Gården var stærkt 
forfalden. Decemberstormen i 1999 rev store 
dele af tagene ned på staldbygningerne. Slum-
strups to jævnaldrende søskende, en fhv. gård-
ejer i Vestjylland og en søster, der tidligere har 
boet det meste af sit liv i Ringe, men nu bor på 
plejehjem i Holstebro, har solgt gården med 
små 29 tønder land til højstbydende for 1.6 mio. 
kr. 
    12 interesserede købere bød på ejendommen, 
og det blev Lene og Jimmy Damsgaard, der fik 
”gården” og jorden. De har revet alle bygnin-
gerne ned med en bulldozer. Intet synligt af den 
fordoms stovte gård er tilbage; måske nogle 
gamle frugttræer. Parret går hurtigt i gang med 
at bygge et nyt hus, der placeres tilbagetrukkent 

fra Freltoftevej, 25 meter bag gårdens bageste 
stald. Foran vil de bygge en hestestald.  
   De vil selv passe tre hektarer jord. Gårdejer 
Jon Jensen, Freltoftevej 6, har købt to moselod-
der i Freltofte Mose, i alt 3 hektarer, både for at 
få bedre sammenhæng med den jord, han i for-
vejen har i mosen, og med henblik på jagtudlej-
ning. Resten af jorden er lejet ud til stutteriet 
OL-Center, Freltoftevej 59, der blandt andet vil 
bruge jorden til græsning af deres flotte avls- og 
rideheste. 
    ”Vi glæder os til at bygge og bo i Freltofte,” 
fortæller Lene Damsgaard. Parret har allerede 
meldt sig ind i Freltofte Fælled, der nu bliver 
nærmeste nabo. De flytter fra Pilevej i Nr. Lyn-
delse. Jimmy er maskinmester og arbejder med 
skibskraner. Lene er operationssygeplejerske på 
Odense Universitetshospital. De har to børn, og 
Lene forventer at få det tredje barn i begyndel-
sen af januar 2006. 

FRELTOFTE FÆLLED 

Sct. Hans 2005 



DET VAR ENGANG DEN 
FLOTTESTE GÅRD 
Slumstrups gård var regnet som Freltoftes flot-
teste gård – ikke den ældste og den smukke-
ste; det er stadig Jørgen Knudsens gule bin-
dingsværksgård på Freltoftevej 16. Luftbille-
det er taget ca. 1939, og gården var dengang 
ejet af Thea og Thorvald Petersen. Den ener-
giske ungkarl Peder Slumstrup købte gården 
sammen med sin mor. De kom fra Ringe og 
drev mønstergården videre. Slumstrup vandt 
fine præmier på Dyrskuet i Odense for sine 
kreaturer, gæs og duer. Og han købte en væd-
deløbshest, der i en periode vandt pæne pen-
gepræmier på Odense Galopbane. 
    Da moderen døde, hyrede han en ung hus-
bestyrerinde. Han blev forelsket og friede til 
hende, men hun gengældte ikke hans følelser 
og forlod gården. Herefter blev han indad-
vendt og gennem årene mere og mere sær. 
    Han bekrigede alle offentlige myndigheder, 
men i de sidste leveår kom han på god fod 
med landbetjenten i Nr. Lyndelse, som han 
omtalte som sheriffen. Han levede sit eget liv 

sammen med gårdens dyr, og kærede sig ikke 
meget om folk og andres fæ i Freltofte.  
    Gården begyndte allerede i 1960´erne at 
forfalde, og jo værre, det blev, jo mindre så 
han det selv. I 1994 kom politiet sammen med 
en dyrlæge for at fjerne eller aflive hans syge 
og udsultede kreaturer. Han gjorde modstand 
og blev indsat i Odense Arrest. I byretten og 
senere i landsretten blev han fradømt retten til 
at omgås dyr, og det gjorde ham meget bitter. 
I trods beholdt han de urgamle gæs og nogle 
AIDS-syge katte. Da to af de katte, som han 
holdt mest af, døde, fik han dem udstoppet. 
  Få kom ind på livet af ham, og de oplevede, 
at han både havde lune og kunne slå en lar-
mende latter op. Rent vand brugte han til dyre-
ne og til at afvaske mælkejunger, men sjæl-
dent til at vaske sig selv.  
    Påklædningen tog han også afslappet. Han 
blev ofte set om sommeren på traktoren  kun 
iført gummistøvler og underbukser. Nogle 
gange glemte han helt tøjet og kørte nøgen 
ned gennem mosen på cykel. Ubudne gæster 
gjorde ham ophidset, og det fik to unge jour-
nalister fra TV 2 at føle i 2003, da han jog 
dem væk fra ejendommen med et skarpladt 
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REDAKTIONEN 
Svend Johnsen, formand, tlf. 6590 2575, e-mail svendjohnsen@email.dk 
Karsten Lindhardt, tekst og fotos, tlf. 6590 1441, e-mail karsten@vipi.dk 
Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse og tryk, tlf. 6590 2501, e-mail finnekelund@get2net.dk 
 
Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, 
partitilhørsforhold og bopæl. Foreningen har en ulønnet bestyrelse og medlemmerne mødes 
hvert forår til en generalforsamling. Freltofte Fælled har lejet en tønde land på Freltoftevej 43, 
hvor der er skabt en fodboldbane, to petangue-baner, gynger, klatrestativer og legehus, og for-
eningen arrangerer kulturarrangementer, historiske vandringer med kyndige lokalguider og 
fornøjelige dage med aktiviteter for børn og voksne. All er baseret på frivillig arbejdskraft. 
Freltofte Fælleds medlemsblad udkommer 4-5 gange om året. 
 
Ring eller skriv til Karsten Lindhardt eller Finn Ekelund, 

•     hvis du ønsker at få optaget et indlæg i bladet 
•     hvis du har et gammelt foto fra Freltofte – kun til låns 
•     hvis du kan fortælle lidt om det gamle Freltofte 
•     hvis du en god opskrift, som vi alle kan få glæde af 
•     hvis du har et emne, som bladet bør tage op 
•     hvis du har en god idé til en ny aktivitet i Freltofte Fælled 
•     hvis du har noget du vil sælge eller ønsker at købe 

 
Foreningen havde underskud i kassen i 2004. Vi har hvervet nye medlemmer og fået penge i 
kassen ved salg af kaffe, øl og vand. Regnskabet ser lysere ud i 2005, men vi vil gerne have 
flere medlemmer. Meld dig ind i Freltofte Fælled, hyg dig, fornøj dig og deltag aktivt i de 
mange arrangementer. Eller støt kun det gode sammenhold i landsbyforeningen. Vi har to kon-
tingentsatser. En fingerregel siger 150 kr. om året for familier og for dem, der ofte slider på 
fælleden. 75 kr. hvis du kun støtter foreningen, ønsker at modtage medlemsbladet og deltage i 
de historiske vandringer, inkl. en årlig nattergale-tur i Freltofte Mose i maj. 
 
Meld dig til hos Karsten Lindhardt eller hos foreningens kasserer, Kurt Bager, tlf. 6590 1020, 
e-mail kurtbager@get2net.dk 
Freltofte Fælled har en konto i Den Danske Banks Årslev-afdeling, registrerings-nr.: 3586, 
konto-nr.: 3586 459 872. 
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E-MAIL 
Vi har en god hjemmeside om Freltofte   
http://hjem.get2net.dk/freltofte-faelled, Alle kan bru-
ge den for at få oplysninger om fælled-aktiviteterne. 
    Her kan I også komme i kontakt med bestyrelsen, 
men bestyrelsen vil også gerne have mulighed for at 
komme i hurtigt kontakt med medlemmerne. Send der-
for jeres  
e-mail adresse til finnekelund@get2net.dk  



4 % på egne mærker 
Frisk med det hele – også med prisen 

NYE MEDLEMMER 
Postbud Tina Terkelsen og maskinarbejder 
Ole Lindberg Sørensen var glade for deres 
husmandssted på Birkebjergvej 10. Men så 
kom der en Motorvej forbi. De blev købt ud af 
Vejdirektoratet og gården blev jævnet med 
jorden. De købte ejendommen Mosevej 2 af 
Gunhild Larsen, der selv var med til at bygge 
huset i 1958 sammen med sin mand, tømrer-
mester Jens Larsen (han var barnefødt på Mo-
sevej 1). Gunhild flyttede i ældrekollektiv på 
Birkelyvej i Nr. Lyndelse, og mens Ole be-
gyndte modernisere køkkenet og de øvrige 
rum, måtte han også i gang med at indrette et 
børneværelse, da Tina fortalte ham, at hun var 
gravid. Datteren Gry, kaldet Mulle, er nu 15 
måneder gammel. Ole har en spændende hob-
by. Han fikser veteran-motorcykler og prøve-
kører dem hørligt.   

PLÆNEKLIPNINGEN 
På turnus-seddelen er der ikke flere, der har 
skrevet sig på. Plænen skal helst slåes mindst 
7 gange endnu. Herved opfordres I til at skrive 
jer på seddelen, så vi fortsat kan få det pænt 
på Fælleden, til de sidste arrangementer der er 
i år 

STEM LOKALT 
Svend Johnsen, Mosevej 17, stiller op for de 
Konservative og Carsten Mose, Freltoftevej 
67, stiller op for Socialdemokratiet til stor-
kommunevalget i november 2005.  
    Stem lokalt! Det vil gavne Freltofte. 

ÅBNINGSDAGEN PÅ 
FRELTOFTE FÆLLED  
Grundlovsdag var kold med konstant udsigt til 
regn, som venligt kun kastede få dråber over 
Freltofte. Freltofte Fælleds officielle åbnings-
dag begyndte med flaghejsning og sange, bl.a. 
den fælled-sang, som foreningens første for-
mand Hans Bork har forfattet og sat melodi 
til. Kaffe med et orgie af gode, hjemmebagte 

kager og senere øl og vand.  
    Resten af eftermiddagen blev der spillet 
med høje hvin fra vinderne og forbandelser fra 
taberne. Foldboldkampen ser alle frem til.  
    De fleste spiller ikke så godt, men de er 
med, og de vil være med. Kvinder, mænd og 
børn på begge hold dyster energisk.  
    Der blev også spillet vikingespil og petan-
que med få vindere og mange tabere, der stil-
lede sig til rådighed. 



SPÆNDENDE HISTORIE 
På en stanghed lørdag i juni med foruroligen-
de megen gennemkørselstrafik på Freltoftevej, 
guidede gårdejer og næstformand i Freltofte 
Fælled, Jens Ole Storm, 68 personer og en 
hund på en historisk vandring i landsbyen.  
   De fleste af de fremmødte kom fra Freltofte, 
men også historisk interesserede folk fra 
Odense mødte op sammen med tidligere Frel-
tofte-borgere, der nu bor i pensionistboliger i 
Nr. Lyndelse. De ældre kunne supplere med 
mange sjove oplysninger om deres barndom i 
Freltofte. 
    De to skoler, den store skole på                         
Freltoftevej 14 og forskolen på Freltoftevej 12 
lå på et fælles byareal sammen med forsam-
lingshuset. Skolerne var godt fyldt op i 
1950´erne, hvor der var mere end 100 børn i 
Freltofte.  
    Vi hørte om vikingetiden, middelalderen og 
om de drøje år, hvor mange var i fæste hos 
herremanden på Bramstrup. Tidligere brugte 
man hverken gadenavne eller gadenumre – 
hvert hus, hver lille skov, mark, høj eller 
vandhul havde et navn. Vi så stedet, hvor 
bybrønden lå. 
    Alle gårdene var brændte. Nogle flyttede ud 
til byens udkanter, og ikke alle blev bygget op 
igen. Byens kerne lå med fire, store gårde på 

den højeste del af Freltoftevej (i dag 
fra numrene 41-49). De lå tæt og 
brændte alle på én nat, fordi ilden løb 
fra stråtag til stråtag. Jens Ole Storm 
kender næsten alle husene historie; 
både dem, der var, og dem, der er.  
    Rundturen sluttede i laden på Frel-
toftevej 43, hvor Lokalhistorisk Ar-
kiv i Nr. Lyndelse havde ophængt 
gamle fotos og kortplancher.  
    Der var stadig meget at se på, men 
som følge af sommerheden var salget 
læskedrikke og senere kaffe og lag-
kage også pænt og  populært.  

BUMP 
Årslev Kommunal bestyrelse har endelig 
besluttet, at der skal bygges bump 2-3 ste-
der på Freltoftevej i Freltofte.  
    Indtil motorvejen mellem Odense-
Svendborg er færdig og den ny omfartsvej  
vest for Langagergyden bygges fra Alba-
nivej i Nr. Lyndelse og tilsluttes den nye 
tilkørselsvej til motorvejen og Årslev, bli-
ver Freltofte stadig benyttet som gennem-
kørselsvej fra Fåborg Hovedvejen til 
Svendborg Hovedvejen.  
   Tunge lastbiler, varevogne og fartglade 
bilister drøner gennem byen. Af hensyn til 
Freltofte-borgernes liv og lemmer, træn-
ger vi til de fartnedsættende bump.  
   Odense Politi har lavet to målinger og 
indstillet anlæg af 2-3 bump på Freltofte-
vej. I 1977 indkaldte Årslev Kommunes 
tekniske forvaltning en kreds af borgere 
fra Freltofte for at drøfte bump på vejen.  
   Forvaltningen støttede borgernes ønske, 
men fordi én landmand i Freltofte satte sig 
imod forslaget, fik vi ikke bumpene den-
gang. Kommunen forventer, at bumpene 
bliver anlagt i 2006. 
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HERLIG EN 
SOMMERNAT 
Mere end 90 børn og voksne deltog i Lulu Sø-
rensen og Finn Ekelunds nu traditionsrige Sct. 
Hans aften med spisning i laden og på fælle-
den med bål. Det var en perfekt Sankte-Hans. 
Den varme, solrige sommer i Danmark kom 
en uge før, og vi fik rigeligt af den indtil mid-
ten af juli, hvor det blev koldt og regnfuldt 
indtil nogle lune soldage sidst i august. I ni år 
har vi oplevet at sommeren satte ind efter Sct. 
Hans, men den 10. bålaften var ideel. Gæster-
ne nød kaffen i grupper på græsset, før bålet 
blev antændt. Og da bålet, der brændte smukt 
og roligt i den blide vind, kun var gløder, lå 
gæsterne stadig i græsset og nød den varme, 
stjerneklare nat. Gitte og Ole Bork sang med 
på midsommervisen til Hans Peder Soelmarks 
violinspil. Violinisten indgår sammen med 
Aage Spejlborg og Ole Bork i Freltofte Fæl-
leds faste spillemandstrio. 
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NYT VÆRTSPAR 
TIL FRELTOFTE 
FORSAMLINGSHUS 
Freltofte Forsamlingshus, der siden slutningen 
af 1960´erne har haft navnet Nyboe´s Sel-
skabslokaler efter restauratør Kristian Nyboe 
Andersen, der drev det med succes i små 20 
år, skal sælges igen.  
    Den nuværende ejer, tidligere musiker og 
nu restauratør, Gunni Knudsen, der i dag har 
fast bopæl i Frankrig, har besluttet at sælge 
det gamle og nu moderniserede forsamling-
hus.  
    ”Jeg ønsker at selvpensionere mig, og der-
for vil jeg sælge selskabslokalerne i Freltofte 
og har overladt mine restauranter, Stalden og 
Rolfsted Hallen, til mine børn.”  
    Prisen i Freltofte er sat til 1.4 mio. kr., og 
jeg forhandler i øjeblikket med fem emner. Jeg 
vil foretrække at sælge til yngre ægtepar, og 
hvis de kan arbejde godt sammen, så kan de 

også få en god forretning.” 
   

 
 
 Gunni er barnefødt på den daværende ma-
skinfabrik på Jyllandsgyden i Freltofte og gik 
både i skole i forsamlingshuset på Freltoftevej 
10, Forskolen på Freltoftevej 12 og den store 
skole til 7. klasse på Freltoftevej 14.  
    Hans far var smed, og i dag bor Gunnis søn, 
Glenn Knudsen i det gamle fødehjem på Jyl-
landsgyden.  
    ”Min mor var sjællænder og gav mig navnet 
Gunni. Sandsynligvis et svensk kælenavn for 
enten Gunner eller Gunvald, ”fortæller Gunni. 
”Min søn fik navnet Glenn, fordi jeg havde 
flere musiker-forbilleder med det navn, bl.a. 
Glenn Miller.” 
   Freltofte Forsamlingshus blev bygget af by-
ens gårdejere i begyndelsen af 1900-tallet. Det 
blev brugt flittigt til pølsegilder, høstfester, fa-
miliefester og dilettantkomedier.  
    I det kommende nummer af fælled-bladet 
vil vi fortælle mere om den nye ejers planer og 
om forsamlingshusets historie.  
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FRELTOFTES VARTEGN 
I 1857 byggede en gårdmand i Freltofte en 
stor, hollandsk vindmølle på grunden, der i 
dag hedder Birkebjergvej 3. I 1950 blæste en 
af de store vinger ned. I 1955 trak to lokale to 
kendte Freltofte-borgere møllehatten af, og 
skroget fik hjemmeværnet lov til at sprænge i 
stykker. I næste fælled-blad vil Jens Ole Storm 
fortælle om møllens spændende historie. 
 

NYE MEDLEMMER 
Nyt medlem og ny i Freltofte er Anne Mette 
Johansen på Mosevej 3. 
   Hun købte for 345.000 kr. det lille hus fra 
1928 af arvingerne til Olga Marie Sørensen, 

der blev 90 år. Enken Olga havde som ung ar-
bejdet som stuepige for ”fine folk” i Odense 
og senere blev hun og hendes mand fastansat 
på herregården Bramstrup.  
   Anne Mette kommer fra en skilsmisse i Skt. 
Klemens. Hun har en voksen søn, Anders, og 
er uddannet kosmetolog og teknisk designer – 
og er en rigtig handywoman. Huset var veleg-
net til hende selv og de to medbragte katte, 
hvide Kokos og grå Arthur. Hun flyttede ind 
før påske og gik straks i gang med at lægge 
nye gulve, modernisere køkkenet og male alle 
væggene. Men foråret blev ikke helt som ven-
tet. Hun traf den fraskilte tømrermester Kim 
Christiansen, der også har et hus og en søn, 
Sebastian. Og så flyttede hundehvalpen Soffie 
ind på Mosevej. Anne Mette og Kim er just 
blevet gift i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke, 
lørdag 27. august – og nu planlægger de at 
sælge begge deres huse for at få plads til bør-
nene, dyrene og et rummeligt tømrerværksted 
i et større hus i omegnen. 

BROSTEN PÅ HØJKANT    
Inge Zenner og Claus Arentoft, Freltoftevej 
36, er gået i gang med at bygge den største 
brostensmur på Midtfyn – 130 cm høj og 28 
meter lang.  
   Claus Arentoft har på traileren hentet store 
brosten over hele Fyn til byggeriet. 
 
 
 
 

HAVEVANDRING 
Grete og Børge Gerken har sagt ja til at invite-
re Freltofte Fælleds medlemmer på en have-
vandring bag deres hus på Grønnemosevej 4.          
    Pensionistparret har over en tønde land 
skabt en af de smukkeste haver på Midtfyn 
med tusindvis af blomster nænsomt placeret 
mellem buske og gamle træer. Havevandrin-
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SKIPPERKAGEN ”LUA” 
Hans Bork mødte op med familiens skipperka-
ge, "Lua's Æblebradepandekage", på åbnings-
dagen i juni. Han blev skamrost af deltagerne, 
der stod i kø for at få et stykke. Oprindeligt er 
den skabt til gasform, men her er opskriften i 
en let bearbejdet Freltofte Fælled-version: 
 
Dej: 
3 æg, godt 2 dl sukker (hvis æblerne er syrlige 
tilsættes lidt mere sukker) og 3 tsk. vanillesuk-
ker. 
Piskes til sukkeret er opløst 
1½ dl olie (ikke olivenolie, men en neutral 
madolie!) 
3 dl creme fraiche eller bare tykmælk 
3 små eller 2 store groft revne æbler, gerne 
med skræl på 
1½ tsk. salt 
Røres i ægge/sukkerblandingen 
5½ dl hvedemel 

3 tsk. bagepulver 
1½ tsk. natron 
Blandes i en skål og røres i dejen til sidst 
Fyld: 
Godt 2 dl mørk farin (eller i Grundlovsudga-
ven: 2 dl sukker og en sjat sirup) 
1½ dl hakkede mandler 
1½ tsk. kanel 
3 spsk. blødt smør eller evt. olie 
Røres sammen for sig til en ”smuldret mas-
se”' 
Smør en bradepande eller for den med bage-
papir (det sparer opvask) og kom dejen i. 
Hjælp dejen ud i hjørnerne og lad det falde 
lidt til ro i to minutter. Nu lægges fyldet oven-
på (det synker lidt ned i dejen) og fordeles 
jævnt over det hele. 
Kagen bages midt i ovnen ved 180 gr. i 30-40 
minutter. 
Skal det absolut være luksusudgaven, kan man 
servere creme fraiche rørt med lidt vanillesuk-

STORMS GAMLE GÅRD 
Der lå en stor, firlænget gård på Mosevej 2. 
Navnet Vesterled var logisk, fordi det var den 
yderste gård mod vest i Freltofte.  
    Gården fyldte naturligvis mere end den nu-
værende parcelgrund.  
    Det var gårdejer Jens Ole Storm Pedersens 
slægtsgård.. Han er Freltoftes mest kyndige 
lokalhistoriker og fortæller selv: 
    Jeg har i mange år ønsket at samle oplys-
ninger om den gamle gårds historie, men det 
er foreløbig kun blevet til sporadiske forsøg.         
Det var en sammenbygget, asymmetrisk 4-
længet gård fra 1700-tallet med stråtag.  
    Den ene længe gik lidt ud i vejen, og man 
kunne med forsigtighed lige akkurat komme 
forbi med hest og vogn. 
    I 1905 brændte gården i tordenvejr. Lyn 
slog ned to steder i gården. Derefter blev går-
den placering flyttet og genopbygget ca. 200 
meter mod vest, hvor den ligger i dag –          

Vesterled, Mosevej 4.  
Billedet er taget omkring år 1900 med mine 
oldeforældre, Peder Simon ( på godt fynsk 
kaldet Pæ Simsen) Pedersen, og Mathea Jen-
sine Rasmine Rasmussen.  
    De købte gården i 1892 og fik 10 børn, her-
iblandt to sæt tvillinger. Mathea havde des-
uden en søn fra en førægteskabelig forbindel-
se! 
   Gårdens fodermester gennem mange år, 
Niels Thue, holder hestene, og han har lagt 
navn til huset på Mosevej 10.  
    Drengen yderst til venstre er Carl Ploug 
Pedersen, der senere fik en gård i Lumby, og 
han har lagt navn til det nye gadenavn 
”Plouggårdsvej”.  
    Hans tvillingesøster Anna Marie står foran 
min oldefar. Drengen mellem mine oldeforæl-
dre er Peder ”Højgaard”.  
    Pigen med den fine krave er den ældste dat-
ter Else. 
    Og pigen på armen er Marie. 
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