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FORMAND I MULDVARPELAND 
Jens Ole Storm Pedersen står med det tunge ansvar på fælleden. Han er den indlysende nye formand for Freltof-
te Fælled. Han skal holde styr på en skæv bestyrelse, hvor næstformanden er handicappet af en brækket fod, kas-
sereren er nærig, sekretæren er næbbet og redaktøren er flabet. Han er barnefødt i Freltofte og kender næsten alle 
folk og fæ i sognet. Og mange af deres forfædre. Han er en respekteret lokalhistoriker. En besindig mand med et 
roligt gemyt. Han har humor og dog temperament, men hæver aldrig stemmen, når han udspyr en af sine sjældne 
beske bemærkninger. Det generer ham ikke, at Freltofte Fælled på få måneder har udviklet sig fra at være en flok 
friskoleforældres lyst til at lege og dyrke sport sammen med deres børn på en lejet mark i Freltofte til nu at være 
en stor landsbyforening, der dækker Freltofte, Søsted og Lumby. Han vil gerne tale med alle mennesker, høre 
dem fortælle om deres liv og om de gode historier, de kan berette om. Hans eneste reelle bekymringer er at få 
strakt et døgn til 36 timer, at alle medlemmerne skal være godt tilfredse, og at en muldvarpefamilie på mere end 
100 individer i den kolde vinter har gravet den veltrimmede fælledgrund om til et månelandskab.            -hardt 

TRE KUNSTTYVE FÆNGSLET 
Det store kunsttyveri hos Lone Boström og Poul Clausen på Freltoftevej 14 er opklaret, og foreløbig er tre 
mænd i en rocker-relateret tyvebande blevet fængslet. Kunstkuppet var professionelt tilrettelagt og udført, 
og kriminalpolitiet arbejdede med en teori om, at der var tale om et bestillingsarbejde fra en hæler. 
    Men tyvene var ikke så smarte – ja, nærmest ubegavede – til at afsætte de stjålne kunstgenstande. De 
satte dem til salg via netauktionen Lauritz.com og her genså Bente Moseholm en af sin mands - Keld Mo-
seholm - skulpturer, der var solgt til Poul Clausen og stjålet under kuppet. Kriminalpolitiet kontaktede auk-
tionsfirmaet, der gav de nødvendige adresseoplysninger og en beskrivelse af indbrudstyvene. De var an-
kommet med de stjålne varer i en Mercedes i luksusudgave, og der var ikke tale om små listetyve. De 
fængslede beskrives som kronragede, stærkt overvægtige og med et væld af tatoveringer. 
    På en adresse i Faaborg fandt politiet et større lager af stjålne kunstgenstande. Foruden Poul Clausens 
skulpturer blev der også fundet fornem kunst, der var stjålet under et indbrud i Lumby.                       -hardt  
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REDAKTIONEN
Jens Ole Storm Pedersen, formand og 
lokalhistorisk skribent, tlf. 6590 1178, 
vestergaardstorm@mail.dk
Karsten Lindhardt, journalist, ansvarshavende 
for tekst og fotos, 
tlf. 6590 1441, e-mail karsten@vipi.dk
Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse, 
tlf. 6590 2501, e-mail finnekelund@get2net.dk
Kent Frandsen, bladomdeler, tlf. 2825 9782, 
e-mail kendt-frandsen@hotmail.com
Tryk: P.C. TRYK
    Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle 
er velkomne – uanset alder, køn, religion, 
partitilhørsforhold og bopæl. Foreningen har en 
ulønnet bestyrelse og holder ordinær 
generalforsamling hvert år i marts. Freltofte Fælled 
har lejet en tønde land på Freltoftevej 43, hvor der 
er skabt en fodboldbane, to petanque-baner, gynger, 
klatrestativer og legehus, og foreningen arrangerer 
kulturarrangementer, historiske vandringer med 
kyndige lokalguider og fornøjelige dage med 
aktiviteter for børn og voksne. Alt er baseret på 
frivillig arbejdskraft. Freltofte Fælleds 
medlemsblad udkommer fem gange om året.    
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 
og få Fælled Bladet. Kontingentet for alle 
medlemmer er 100 kr. i 2006. Meld dig ind hos 
kassereren Claus Arentoft, Freltoftevej 36, 
arentoft@post7.tele.dk. Betal kontant eller via 
netbank i Den Danske Banks Årslev-afdeling, 
reg.nr.: 3586, konto-nr.: 3586 459 872
   Freltofte Fælleds hjemmeside er: 
hjem.get2net.dk/freltofte-faelled
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Generalforsamling 2006:
UNDERSKUD BLEV 
TIL OVERSKUD
Som det desværre er blevet almindeligt i det danske 
folkestyre og foreningsliv, så er interessen beskeden 
ved at møde op til afgørende vælgermøder og 
generalforsamlinger for at gøre sin indflydelse 
gældende. Generalforsamlingen i Freltofte Fælled 
25. marts var ingen undtagelse. Små 20 deltagere fra 
10 husstande af de i alt 149 medlemshusstande mødte 
op. Og det er vist ganske normalt.
    Lulu Sørensen, der også lagde hjem til, styrede som 
dirigent generalforsamlingen med streng mine og 
lune bemærkninger. Formand Svend Johnsen omtalte 
årets begivenheder og arrangementer. Den 
lokalhistoriske byvandring med efterfølgende 
billedudstilling blev fremhævet som en stor succes. 
Fastelavn og æblemosteriet hos Kurt og Nina på 
Freltoftevej 8 er allerede blevet solide traditioner. 
Interessen for nogle af de andre arrangementer på 
Fælleden har modsat været vigende, og enkelte af 
dem bliver nok lagt i mølposen. Formanden roste 
hvervekampagnen for at få nye medlemmer. Fra 
forrige generalforsamling i marts 2005 er 
medlemstallet siden blevet syvdoblet. Han mente, at 
relanceringen af Fælled Bladet har støttet 
hvervekampagnen positivt. Svend Johnsen sluttede af 
med en meddelelse om, at han ønsker både at træde 

tilbage som formand og ud af bestyrelsen for at bruge 
mere tid til andre opgaver. Nye kræfter burde træde til 
efter hans fem år i bestyrelsen.
  Kassereren Karsten Lindhardt fremlagde årsregn- 

skabet. Regnskabsåret begyndte med et faretruende 
underskud og sluttede med et overskud på 7.709 kr. 
Han oplyste, at der i Stor-Freltofte er 126 mulige 
medlemmer, og at 109 havde ønsket medlemskab. 
Antallet af nye medlemmer, der ikke bor i Freltofte 
og omegn er støt stigende, bl.a. har børn, der er vokset 
op i området og flyttet væk som halvvoksne, ønsket 
at betale for medlemskab og via bladet følge med i 
både de glade og triste nyheder fra hjemstavnen.
   Budgettet for 2006 bør ifølge Karsten give indtæg- 
ter på 23.250 kr., udgifter på 11.750 kr. og et 
passende overskud på 11.500 kr. Overskuddet skal 
bidrage til nye aktiviteter i foreningen, og med en 
solid egenkapital har vi også et fået bolværk, hvis vi 
ryger ind i sløje tider med svækkede indtægter og 
uforudsete store udgifter.
   Claus Arentoft, Freltoftevej 36, blev valgt som nyt 
medlem af bestyrelsen. Benni Nielsen, Freltoftevej 
35, ønskede genvalg og fik det. Astrid Larsen, 
Mosevej 7, blev genvalgt som suppleant, og ny 
suppleant blev Claus Østergaard, Søstedvej 4, i stedet 
for Britta Bork, Freltoftevej 27. Fælledejer Finn 
Ekelund deltager uændret i alle bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. Svend Johnsen lod sig overtale til at 
se på årsregnskabet for 2006 som kritisk revisor.
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POPULÆRT FORMANDSVALG
Desværre ønskede ingen kvinder i år at sætte nye dagordener i den ny bestyrelse i Freltofte Fælled. Der udgøres nu af 
fem mænd, der ikke underkender deres egen betydning. Efter generalforsamlingen holdt mandehørmen et konstituerede 
bestyrelsesmøde 5. april hos Claus Arentoft, der for egen regning oplevede, at han blev spist og drukket ud af huset.
    Formandsvalget var problemløst – og Jens Ole Storm Pedersen var den naturlige og eneste indlysende kandidat. 
Fem mænd, inkl. fælledejer Finn Ekelund og suppleant Claus Østergaard, klappede taknemmeligt.
     Kurt Bager blev næstformand.     
     Benni Nielsen blev igen valgt til sekretær – i hans fravær.
     Karsten Lindhardt ønskede at frasige sig kasserer-jobbet for at hellige sig redaktør-hvervet.
     Claus Arentoft påtog som ny kasserer sig opgaven at holde udgifterne nede og i øvrigt at passe på medlemmernes     
     penge. Fem mænd klappede taknemmeligt.

Formand 
Jens Ole Storm 
Pedersen, 
Mosevej 4

Næstformand 
Kurt Bager, 
Freltoftevej 8

Kasserer 
Claus Arentoft, 
Freltoftevej 36

Sekretær 
Benni Nielsen, 
Freltoftevej 35

Redaktør 
Karsten 
Lindhardt, 
Mosevej 1

Fælledejer 
Finn Ekelund, 
Freltoftevej 43





FORSAMLINGSLOKALE
FOR ALLE MEDLEMMER
På generalforsamlingen foreslog Karsten Lindhardt, at 
Freltofte Fælled burde spare sammen til at indrette et 
klublokale og pegede på et velegnet rum på 80 
kvadratmeter i en tom længe hos fælledejer Finn  
Ekelund og Lulu Sørensen, midt i Freltofte. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at gå 
videre med planerne.
    Det er tanken, at vi via et forventet, sammenlagt 
overskud på 20.000 kr. i årene 2006 og 2007 i Freltofte 
Fælled kan gå i gang med at indrette lokalet på en lav 
lejebasis. Der er nedsat et byggeudvalg, og vi regner 
foreløbig med at skulle skaffe 80.000 kr. fra offentlige 
kasser og private fonde. Lokalet skal isoleres og 

opvarmes via en effektiv, konvektions-brændeovn. Der 
skal støbes nyt gulv og lægges et bræddegulv på. Der 
skal indrettes tekøkken og toilet. Vi kalkulerer med 
ulønnet arbejdskraft blandt medlemmerne.

  Det store fælled-rum skal i princippet være et 
forsamlingslokale for alle i Freltofte, Søsted og Lumby. 
Formålene kan være mange og gode vintersysler, f.eks. 
en strikkeklub, en generalforsamling, en filmklub, en 
slyngelstue med TV, der kan vise de store fodbold- og 
håndboldkampe, billard-spillerum, foredrag og måske 
også mulighed for at holde private fester, hvis det 
enkelte medlem selv vil klare alt fra borddækning, 
catering og rengøring.
   I de kommende numre af Fælled Bladet vil vi holde 
medlemmerne orienteret fra den første, våde klump 
beton til indvielsen i 2007/2008.
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Det store lokale i den 
tomme længe kan 
efter sved, mørtel og 
brædder blive et nyt 
tiltag for det gode 
sammenhold mellem 
Freltofte, Søsted og 
Lumby. Først skal der 
ryddes op, så bygges 
om og derefter får vi 
en god ramme til 
alvor og gammen.

NYE MEDLEMMER
Kitt og Ole med børnene Mikkel på 13 år og Emma 
på 8 år er seneste skud på stammen i Axelsens 
familie-mafia i Freltofte. Kitts for- ældre, Jutta og 
Erik Axelsen, der er indehavere  af den kendte 
bagerforretning Axelsen på hjør- net af Dalumvej og 
Sdr. Boulevard, bor i den  vestlige fløj af 
dobbeltboligen på Kærs- mindevej 6. I den østlige 
fløj bor Kitt søster, Maria sammen med Jesper K. 
Frederiksen og deres lille baby. Familien har i alt seks 
heste, og Kitt, der arbejder I bagerforretningen, ejer  
de af tre dem, som hun og børnene ofte rider på. Ole 
Bendtsen er udlært mekaniker og arbejder i dag som 
maler på Lindøværftet.
    Parret har på Freltoftevej 4 købt husmands- stedet 
af Astrid Jørgensen. Det unge par har i løbet af få 
måneder moderniseret stuehuset indvendig. ”Vi 
mangler stadig en del, men her i vinterkulden trænger 
vi lige nu til en puster,” siger Kitt.



Guldsmed og antikvitetshandler Knud Hage købte 
i slutningen af 1950´erne den stærkt forfaldne rønne 
på Mosevej 11. Det var et gammel skovløberhus fra 
1802. Ejeren var en banearbejder, der havde et bijob 
som havemand i den store villahave i 
Hunderupkvarteret, hvor Hage boede dengang. ”Jeg 
synes, det er dejligt at være i en smuk og velholdt 
have, men jeg gider ikke rode med havearbejde selv. 
Havemanden var sød og rar og kom to gange om 
ugen,” fortæller Knud Hage til Fælled Bladet.
    Banearbejderen havde lejet det faldefærdige hus ud 
til en børnerig familie. Familien, der var medlem af 
sekten Jehovas Vidner, misligholdte huset, og ejeren 
ville gerne af med både lejerne og huset. ”Hvis jeg 
ville købe det kontant, så kunne jeg få det billigt. Min 
havemand mente, at jeg godt kunne bruge et gammelt 
hus til de mange gamle ting, jeg havde samlet på. Og 
han mente, at jeg nok havde råd til at vedligeholde                                                                              
 huset,” fortæller Knud Hage og fortsætter: ”Men jeg 
var ikke interesseret i at få et sommerhus i Freltofte. 
Jeg havde nok at gøre med at bestyre det store byhus 

i flere etager med bindingsværk i Nedergade i 
Odense, min ødegård i Sverige og min egen villa, 
som jeg senere har solgt. I dag bor jeg i et mindre hus 
nær Sanderum. Min havemand overtalte mig dog til 
at se huset, og det så ikke godt ud. Jeg oplevede, at 
der rendte 100 børn rundt med snotnæser i og uden 
for huset. Det er nok overdrevet, men familien havde 
mindst ti børn i alle aldre. Den ældste af døtrene 
havde sparket en fyldning ud i bindingsværket, fordi 
hendes senge-alkove var for kort og for at kunne 
ligge med udstrakte ben, sov hun nu med fødderne i 
fri luft.
    Jeg sagde nej tak, mest fordi jeg som ny ejer ikke 
ville være med til at smide den ludfattige familie ud. 
De var jo glade for mosehuset. Min havemand 
lovede at skaffe en bedre bolig til den gudfrygtige 
familie. Det løfte holdt han, og han tilbød mig huset 
og jorden for 10.000 kr. kontant. Det tilbud kunne jeg 
da ikke sige nej til.” Typisk for Hage gik han grundigt 
og systematisk i gang. I jorden fandt han de 
oprindelige grundsten og huset blev udvidet med to 
korte længer.  Meget af bindingsværket blev skiftet
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Skandinaviens bedste tinsmed Knud Hage foran den berømte butik Kramboden i Nedergade i Odense. 
Her kan købes hjemmelavede bolcher og dyre antikviteter. Her er både billigt kram og godt kram. 

MOSEHUSET STÅR SOM ANNO 1802



ud, taget blev udskiftet og belagt med stråtag. Bortset 
fra nye strå-staver fandt han gamle brugbare 
materialer, der helst skulle være 150 år gamle. Han 
rev de gamle gulve op - ”rotterne havde jo lavet en 
racebane under gulvet!” – og fik lagt gamle, gode og 
dejligt brede gulvbrædder fra begyndelsen af 1800-
tallet over hele grundarealet.
    Han skaffede originalt køkkeninventar og gamle 
almuemøbler fra begyndelsen af 1800-tallet og 
strøede nænsomt gamle, fynske antikviteter i huset. 
Han var tilfreds med vandpumpen på gårdspladsen 
og ønskede ikke at få indlagt vand. Oliefyr eller el-
varme? Nej tak. ”Det kommunale el-selskab tilbød 
mig at lægge strøm ind i huset. Det ville jeg måske 
gerne have haft, men jeg ville absolut ikke se på den 
allé af el-master, der skulle rejses langs vejen til 
mosehuset.” Toilettet var og blev et das i et lille 
udhus. Når tusmørket sætter ind, bliver husets antikke 
petroleumslamper tændt. Brændekomfuret i 
køkkenet og kakkelovnen i stuen giver tilpas med 
varme på kølige dage og nætter.
    ”Jeg arbejdede sammen med tømrermester Jens 
Larsen på Mosevej 2. Han var interesseret i gammelt 
tømrerværktøj og gamle arbejdsmetoder, men jeg 
måtte alligevel lære ham en del, bl.a. fordi jeg ikke 
ville se et søm eller en skrue i huset. Al træværk er 
samlet med træ-nagler,” fortæller Hage, der husker 
mange af de gamle freltoftere, bl.a. gårdejerne Aage 
og Jon Jensen, gårdejer Poul Storm Pedersen og 
afdøde gårdejer Peder Slumstrup, der alle havde jord 

i Freltofte Mose. Og han husker købmandsparret 
Harald og Signe Hansen.. ”Pokkers god kaffe, vi fik i 
den butik!”
  Før Hages tid hed huset Per Frands Hus, og da han 
døde, gav enken navn til huset, nemlig Marens Hus. 
De ældre i Freltofte kalder det stadig for 
Guldsmedens Hus fra de år, hvor Hage-familien kom 
hver sommer. Da Knud Hage blev skilt fra sin første 
kone Merry, overtog hun huset, men ikke ejerskabet, 
og hun boede i mosen fra april til oktober. 
Hestetossede teenage-piger i Freltofte kaldte det for 
Merrys Hus, mest fordi hun holdt 7-8 heste på 
moseloddet, og de unge ryttere måtte gerne ride på 
dem tit og ofte. Merry anskaffede en udtjent togvogn 
og stillede den op på grunden som hestestald. 
”Togvognen er grim og misforstået, og jeg må nu få 
den fjernet,” tilføjer Hage, der ikke selv kommer 
mere i sommerhuset. Hans datter Anette Hage, der 
bl.a. byggede det tidshistoriske museum Tidens 
Samling op i Odense, brugte ofte huset som 
weekendhytte, og efter hendes alt for tidlige død 
bruger hendes datter Cecilie nu huset. Mosevej 11 har 
flere gange været omtalt i historiske fagblade og i 
boligmagasiner. ”Det medførte desværre, at vi har 
haft indbrud tre gange i huset. Tyvene har taget en del 
af de gode antikviteter, og jeg nu fjernet de mest 
værdifulde genstande. Jeg håber da ikke, at de 
kommer igen og fjerner køkkenskabene, dørene og 
gulvbrædderne.”                            
                                                     fortsættes næste side
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Mosevej 11. Ingen indlagt vand og ingen elektricitet. Vandpumpe på gårdspladsen og das i udhuset. Sådan 
var det i 1802, og sådan vil Knud Hage leve i 2006.



Foruden værkstederne hjemme privat og i Nedergade 
har Knud Hage i mange år drevet den meget specielle 
butik Kramboden med tingeltangel, sjovt legetøj, 
beslag, glas, hjemmelavede bolsjer og meget fine 
antikviteter. Nok er han guldsmed, men han er mest 
optaget af metallet tin. Han regnes for at være 
Skandinaviens bedste tin-ekspert og bliver hyppigt 
opsøgt af private tin-samlere, museumsfolk og 
antikvitetshandlere. Ofte kan han nøjes med at vende 
og dreje lidt på de gamle tin-sager, før han afsiger en 
sikker vurdering af alder, nationalitet og måske også 
navnet på kandestøberen. Hans private samling af 
dansk tin er meget stor og næsten uvurderlig. ”Jeg er 
mest interesseret i kønne tin-sager før 1800-tallet.”                                  
                                                                               -hardt
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LOPPEMARKED
Spejderne samler ind til det store loppemarked ved 
klubhuset på Spejdergrunden lørdag 20. maj 
mellem 10-14, og forældregruppen og troppen vil 
derefter sælge hele molevitten til spotpriser søndag 
21. maj mellem 10-14.

NAVNENYT
Sognepræst Torkild Rørdam Thaning forlader 
Nr. Lyndelse Kirke i august. Han går på pension 
og fylder 67 år 24. november. Han var kapellan i 
København og lærer på Den Frie Læreskole, før 
han søgte og fik Nr. Lyndelse sogn 1. december 
1978. ”Vi græd, da han kom,” siger et af hans 
sognebørn. ”Nu græder vi igen, fordi han forlader 
os.”

Civilingeniør, konservativ kommunalpolitiker og 
just afgået formand for Freltofte Fælled Svend 
Johnsen, Mosevej 17, er blevet formand for 
idrætsforeningen Nr. Lyndelse-Søby IF.

Gårdejer og ny formand for Freltofte Fælled Jens 
Ole Storm Pedersen, Mosevej 4, ny formand for 
Freltofte Fælled, er blevet indvalgt i bestyrelsen 
for Nr. Lyndelse Friskole.

Journalist og forfatter Karsten Lindhardt, 
Mosevej 1, er blevet redaktør på jubilæumsskrift, 
der udgives i anledning af 50 årsdagen for 
indvielsen af Carl Nielsens Museum, og han 
sidder samtidig i et lokalarkivudvalg, der i fotos 
og tekst og fotos på plancher skal fortælle om de 
fem kommuner, der nu bliver samlet til 
storkommunen Faaborg-Midtfyn.

SØSTED

HAVEMAND
Cand. Hort. tilbyder

Hjælp til planlægning
Oprydning og pasning

Uden motoriserede 
redskaber
Uden trailer

100 Kr. i timen

6599 2154

DE GÅR TIL PRÆST
Fire kvikke børn fra Mosevej og fem næsten 
ligeså kvikke børn fra Freltoftevej går til 
præst i Nr. Lyndelse Præstegård. 
Pastor T. Thaning og deres forældre håber, at 
de er bibelstærke nok, når de efter planen skal 
konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke
St. Bededag 12. maj.
De ti - piger og drenge af begge køn, ville 
Gunnar Nu Hansen have tilføjet - er:

Kent Hvass Frandsen, Mosevej 10
Sebastian Barslund Jepsen, Mosevej 14
Stefan Mølgaard Dall, Mosevej 15
Emilie Marie Johnsen, Mosevej 17
Sebastian Knudsen, Freltoftevej 16
Aleksander Lühr Hansen, Freltoftevej 22
Julie Bergstedt Bork, Freltoftevej 27 Ø
Maria Bork Kruse, Freltoftevej 27 V
Rikke Boysen, Freltoftevej 34



DE VANDT
I konkurrencen ”Hvor bor hunden?” i nr. 1/2006 er 
der flere børn, der har gættet rigtigt. En enkelt 
gættede på en cockerspaniel, der bor på Mosevej 
17, og det er jo en fornærmelse både over for 
cockerspanielen og den rigtige hund, der bor på 
Freltoftevej 37. Ved lodtrækning har 7-årige 
Matilde og 5-årige Nanna fra Freltoftevej 35 
vundet Disneys langfilm med Dumbo. Matilde har 
sendt en e-mail til redaktionen: ”Min lillesøster og 
jeg gætter på, at hunden hedder Rico. Vi bor nemlig 
ved siden af den.”
    Ingen af de unge mellem 14-22 år har deltaget i 
konkurrencen om de gamle skoler på Freltoftevej 
12 og 14. Og derfor bliver den barske film CRASH, 
der i år vandt tre Oscar, bl.a. for bedste film, ikke 
uddelt til en vinder, men den kan nu lånes på 
Mosevej 1 for 15 kr.

Asger Simonsen, Freltoftevej 77, ringede på 
udgivelsesdagen og fortalte at ”Knivstikkerhuset” 
ligger på Freltoftevej 63. ”Tal med min kone Bente, 
hvis I vil vide mere.” Bente, der er barnefødt i 
Freltofte, har hørt om knivdramaet fra sin far og 
farfar. Parret har vundet en gratis Guld-vask af 
varevognen på Statoil i Nr. Lyndelse.
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KNIVMYRDET ELSKER

På Freltoftevej 63 lå et fattigt landarbejderhus i 
1902 på saftig mosejord. I dag er det en fashionabel 
villa for den unge familie Henriksen med dobbelt 
carport og fuldt udnyttet første sal. For godt 100 år 
siden, var huset beboet af et yngre ægtepar uden 
børn. Han var 31 år, og hun var 26 år. Han var 
daglejer og hun gik hjemme og kedede sig. 
Redaktionen bringer ikke deres navne af hensyn til 
deres efterkommere på Freltofte egnen.
    Konen, der ikke mente, at det betød noget, at hun 
blev gift, før hun fandt den rette mand, blev 
forelsket i en viril 24-årig mand fra Palleshave, der 
gjorde kur til hende. Når manden i huset gik på 
arbejde om morgenen, stod elskeren på lur og 
sprang ind til konen i den lune seng. Men manden 
blev mistænksom og overraskede konen, mens hun 
dyrkede vandret gymnastik sammen med elskeren.
   I politidetektivens rapport står at læse, at ægte- 

manden blev ”skinsyg og gik amok i en blodrus 
med en bredbladet dolk, der blev stukket til døden i 
offerets mave, bryst og hals.”
   Konens elsker blev begravet seks fod under jord- 
overfladen. Hendes forsørger måtte afsone 16 år for 
mordet. Og selv måtte hun forlade huset og flytte 
ind på Fattiggården i Lumby.                      -hardt



Købmandsparret Harald og Signe Hansen drev 
købmandsforretning i Freltofte på Freltoftevej 35 
gennem 44 år. Fra 1933 til 1977.
    Huset var nyopført i 1932 som butik med 
beboelse bygget af købmand Karl Nielsen. Karl 
og hans kone Magda drev landbrug og høker-
forretning på gården Freltoftevej 8. Her havde 
Karl i starten af århundredet også haft en 
produktion af cementsten, der var lavet af grus, 
som blev gravet på egen jord. Hans plan var at 
sælge gården og flytte hen i den nye butik og 
beboelse og kun hellige sig købmandshvervet. 
Men det var blevet krisetider, og det var umuligt 
for dem at få solgt gården. Det endte så med, at 
den nye købmandsforretning blev solgt i stedet, 
hvorefter Karl og Magda levede af landbruget. 

Deres søn, Ove Nielsen, overtager gården i 1958 
og blev kun kaldt for Ove Købmand efter god 
gammel opkaldeskik i Freltofte. I øvrigt er 
Rasmine på 100 år, der fortalte om tilværelsen i 
Freltofte i 1905-1923 i forrige nummer af 
fælledbladet, kusine til gårdejer Ove Købmand.
   Freltofte købmandsforretning blev solgt til 

Harald og Hansigne, kaldet Signe, der netop var 
vendt hjem fra USA, hvor de havde boet i 
henholdsvis 11 og 4 år. Harald Hansen var født 
og opvokset i Sdr. Nærå, hvor hans forældre drev 
Bageri. Han blev handelsuddannet og rejste i 
1922 til det forjættede land Amerika for at 
arbejde hos en onkel og tante i Chicago i staten 
Illinois. Der var dengang i spiritusforbudstiden 
gangsterkongen Al Capone styrede Chicago med 
vold og magt. 
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Harald og Signe Hansen var et afholdt købmandspar i Freltofte i 44 år. Da de besluttede at dreje nøglen 
31. juli 1977, nåede pressefotograf Carsten Reenberg at tage en billedserie med parret i butikken.

Købmandsparret fandt hinanden i Californien:

TVÆRS OVER USA TIL FRELTOFTE



Harald nåede imidlertid aldrig frem til  
bestemmelsesstedet, fordi han i toget til Chicago 
kom i snak med nogle medpassagerer, der skulle 
til Californien, og de lokkede ham til at tage med. 
Californien var solskinsstaten med behageligt 
klima året rundt samt vin, rosiner, honning og 
Hollywood-filmdrømme. Harald kom nu ikke i 
filmbranchen, men arbejdede 11 år her som 
mejerist.
    Signe fra Nr. Nebel var fire år i USA. To år i 
huset i Nevada og to år som stuepige i 
Californien. Her mødte hun Harald. Sød musik 
opstod, og de blev gift i 1933. Dagen efter 
vielsen begyndte deres hjemrejse. Først en 
afskedsturne´ gennem det sydlige Californien, 
hvor de besøgte venner og bekendte. Herefter gik 
deres bryllups- og hjemrejse i bil tværs over 
depressiontidens Amerika. Måske mødte de på 
deres vej mod øst, horder af folk fra midtvesten 
og sydstaterne, der var på vej mod vest til 
drømmestaten Californien - væk fra deres fattige 
misvækstgårde i Syden, som bl.a. er godt 
beskrevet i forfatteren John Steinbecks roman; 
”Vredens druer”.
    Fordi Harald oprindeligt var handelsuddannet 
ville de drive forretning i Danmark. De så på 
flere emner i Odense, der dog ikke faldt i deres 
smag. Så fandt de Freltofte købmandsforretning, 
og købte den. Da huset var helt nyt, manglede der 
ovne og lamper, som de selv måtte anskaffe. Til 
gengæld var der telefon, og for den skulle de 
betale Karl 10 kr., så han også selv kunne få råd 
til en telefon!

   Samme år, i 1933, byggede de den karakteri- 
stiske garage til kul, brænde og den medfølgende 
varevogn. Karl Nielsen var den første i Freltofte, 
der fik bil. Det var en Ford-24, købt i 1926. Om 
det var den, som fulgte med i handlen, vides ikke, 
men bilen blev kort tid efter byttet til en anden. 
Senere havde Harald en Chevrolet varevogn. 
Byens unger fik tit køretur af Harald og gerne til 
Odense stadion, for at se især B1913 spille 
divisions-fodbold. Harald og Signe blev således 
de første og eneste, der drev købmandsforretning 
på Freltoftevej 35. De kunne sagtes leve af 
forretningen, da de ikke skyldte nogen noget. 
Også på trods af de andre butikker i landsbyen; 
ostehandleren, manufakturforretningen, bageren 
og brugsen. 
   De havde alle fælles kunder, men folk købte 

især kaffe i købmandsbutikken. Altid 
friskkværnet af bønner i fineste kvalitet fra den 
imponerende kaffemølle. 
   Der var der en tendens til, lidt forenklet sagt, 

at Venstrefolk og socialdemokrater, der hyldede 
andelsbevægelsen, støttede brugsen, mens de lidt 
”konservative” gårde og de radikale husmænd 
handlede hos købmanden. Harald var en jovial 
mand der som passioneret kortspiller plejede sine 
interesser. Næsten hver aften var der gang i 
kortspillet, og tobaksrøgtågen lå som en dyne 
over spillernes hoveder. Han havde mange af 
husmændene ved Røjle skov som kunder. Han 
købte deres haveafgrøder, spillede kort med dem, 
og de lagde deres handel i hans butik.
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Signe malede mange
kilo kaffe hver dag på
den store kaffemølle,
altid renskuret og
velpudset. 
    Købmandskaffen
blev ofte købt af
gæster, der besøgte
Freltofte. Den frisk-
malede kaffe var ikke
billig, men den kunne
ikke fås bedre på Fyn.
   Kun i et par udsøg-
te kaffeforretninger i
Odense – og så i
Freltofte.



HARALD FORSTOD 
OS KNÆGTE
Af Jens Ole Storm Pedersen
Min beretning af Harald og Signe bygger især 
på et interview, jeg lavede med Signe 21.oktober 
1985 i hendes hyggelige stue. Jeg tænkte 
dengang på, at hendes indretning af stuerne 
mindede mig om Elisabeth Friis´ stuer i tv-
serien Matador. Jeg har ofte været i disse stuer 
som barn. Når vi løb rundt i byen og lavede 
nytårsløjer, blev vi tit budt indenfor hos Harald 
og Signe, hvor der faldt slik og andet guf af til 
os. Jeg husker, at juletræet endnu stod fremme, 
hvilket det gjorde de fleste steder dengang. I dag 
har alle travlt med at flå træet ud 3.juledag - lad 
det dog stå!
    Dengang som nu stod skolebørnene og vente- 
de på skolebussen ved Freltoftevej 35. I min 
barndom havde Harald - snedigt nok! - tit åbent, 
når vi stod og ventede på bussen.  Jeg havde 
derhjemme fundet nogle mønter. De skulle 
omsættes næste morgen, inden skolebussen 
ankom. Jeg fantaserede om saltbomber og 
Pinocchio-kugler. Næste morgen gik jeg 
friskfyragtig ind i butikken, og bankede frejdigt 
en nævefuld mønter på disken og sagde: ” Jeg 
skal lige have noget blandet slik”. Harald lo højt 
og sagde: ”Nej, min fine ven, der er du for sent 
ude”. Han grinede, så tårerne stod udaf  hovedet

på ham, og jeg måtte ærgerlig og ydmyget gå 
derfra med en lang Pinocchio-næse. Mønterne 
var én- og toøre, som netop ikke mere var 
gangbare.
    Bageren havde det største og bredeste udvalg 
i slik og is. Han havde endda aftensåbent. Men 
Harald-købmand havde de slikprodukter, vi 
knægte havde brug for! I starten af 1970-erne 
var det: Nu-saltlakridspastillerne med 
samlekorts-billeder af danske fodboldspillere. 
Senere var det tyggegummi, vi købte. Mest på 
grund af popbillederne, hvor vi lærte om, og 
samlede på tidens hotte bands, såsom; Ike 
&Tina Turner, Abba, The Sweet. Det mest 
eftertragtede billede, var det med Gary Glitter 
og hans motorcykel. Efter poptiden kom tiden 
med engelske fodboldspillere. Her var det meget 
vigtigt, at have en komplet samling af Leeds 
Uniteds og af Liverpools hold. Endnu mindes 
jeg disse samlekorts søde duft af tyggegummi. 
Jeg har stadig billederne i mine gemmer, hvis 
det da ikke er lykkedes for min kone at få dem 
smidt ud. 
   Alt dette forstod Harald, og han solgte dem 
gladelig til os knægte. Se, det var så en lille 
personlig erindring. Den bør tages som et 
vidnesbyrd om, at historie ikke nødvendigvis er 
meget gamle dage, men at den nære fortid også 
er interessant og vigtig.
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    I august 1977 lukkede Harald og Signe køb- 
mandsbutikken efter 44 års virke. Nu skulle de 
nyde deres otium. Haralds blev dog forholdsvist 
kort, da han døde i 1984. Signe blev boende i 
huset, som hun holdt flot ved lige til slutningen 
af 1980´erne. I mange år efter butikkens lukning 
stod det originale inventar, intakt i forretningen 

sammen med den imposante kaffemølle. Det 
fortælles, at Signe solgte inventaret til brug i en 
butik i Frankrig. 
   Herefter flyttede hun til Årslev, hvor hun 

boede til sin død i 1998. Købmandsparret er 
begravet på Nr. Lyndelse Kirkegård.  
                                                                    -josp
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Harald og Signe tog venligt 
imod alle med et varmt smil på 
Freltoftevej 35. Han var den 
joviale fynbo. Hun holdt mere 
på hat og briller, og hun 
bibeholdt livet igennem en 
knastør, vestjysk lune.

Maleriet af købmandsforretningen og brødudsalget til venstre er malt af en hollænder, der boede i
den gamle skole, Freltoftevej 14. Han var dansk gift, en dygtig havemand, en habil maler og havde
tjent godt i de hollandske kolonier i Indonesien. Da hans kone døde af kræft, solgte han
skolebygningen til Poul Clausen og rejste tilbage til Holland. Købmanden og brødudsalget havde
hver deres specialiteter. Købmandens kaffe var uovertruffen, udsøgt slik, god konserves, fin
marmelade og løse cerutter. Brødudsalget solgte frisk morgenbrød fra kl. 7 og havde om sommeren
åbent til kl. 23, hvor is, kager og løse cigaretter var værd at gå efter. 





Dødsfald 
LAURITS BLEV 88 ÅR
Tidligere landmand på landejendommen  
Mosevej 7, Freltofte, Laurits Sørensen – døde 
Langfredag 14. april på Humlehaven, Nørre 
Lyndelse. Han blev 88 år.
    Når vi talte med Laurits, var vi ikke i tvivl om 
hans sjællandske herkomst. Selv om han boede 
det meste af livet på Fyn, bevarede han livet 
igennem sin sjællandske dialekt fra Bårse ved 
Præstø. Vi husker ham som en munter og meget 
hjælpsom mand. 12. juli 1939 blev Laurits gift 
med Esther Hansen, og de drev herefter en 
ejendom ved Gestelev, inden de sidst i 1940´erne 
overtog Esthers´ barndomshjem på Mosevej 7 - 
efter hendes far, træskomager Peder Hansen.
    Laurits og Esther passede med stor omhu  
landbruget, bygningerne og haven. Laurits var i 
ungdommens vår hønserist og havde på gården 

mange høns, ænder og duer. Han gav desuden 
ofte en hånd med på omegnens gårde. Parret 
opfostrede fire børn – drengene Frede, der bor på 
Mosevej 5, Bent, og pigerne Hanna og Kirsten.
   I 1963 solgte han hesten og fik traktor i stedet, 
men udviklingen mod større og mere effektive 
landbrug var begyndt, og i 1966 solgte Laurits 
malkekvæget, i alt 7 stykker, og fra 1967 til 1972 
blev jorden forpagtet ud til Peter Slumstrup 
Jensen. I 1972 blev agerjorden solgt til Niels 
Godske på Bækgaarden. Mosejorden beholdt han 
og lod den tilplante til glæde og gavn for vildtet.
   Siden 1964 var han fast på arbejdsmarkedet 

ved siden af sit landbrug. Han arbejdede bl.a. på 
Dæhnfeldts Frølager. Han tog arbejde som smed, 
støbemand og gennem mange år var han 
murerarbejdsmand. Han var bl.a. med til at bygge 
Rolf-Hallen i Rolfsted. 
   I julen 1978 gik Laurits på efterløn og fik nu 

tid til sin helt store hobby: Jagt. Allerede i 1952 
var han medstifter af Freltofte Jagtforening og 
var medarrangør af mange præmieskydninger og 
frivillige jagtprøver, der blev afholdt på Freltofte 
Mose med efterfølgende spisning i 
forsamlingshuset. Freltofte Jagtforening blev 
senere til Nr. Lyndelse/Søby Jagtforening.
   1. december 1988 solgte Esther og Laurits 

gården til Astrid og Poul Bent Larsen, og de 
flyttede i hus på Skovrevlgyden i Nørre 
Lyndelse. Her boede de i mange år, indtil 
Esthers` helbred begyndte at svigte, og de valgte 
at flytte på plejehjemmet. Laurits var frisk og 
rørig næsten lige til det sidste og gik mange ture 
i Nr. Lyndelse, selv om han efterhånden mistede 
synet og i de sidste leveår var blevet blind.          
                                                                -josp.
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Laurits og Ester Sørensen solgte gården på 
Mosevej 7 i 1988 og flyttede ind i et godt 
parcelhus med en velplejet have i Nr. Lyndelse.

BRUG LOKALE HÅNDVÆRKERE – 
SOLIDT ARBEJDE TIL FORNUFTIG PRIS
Glarmester Tim Degn, Freltoftevej 40, tlf. 2072 1399 
Malermester Ole Lundgren, Mosevej 18, tlf. 6590 1916
Entreprenør Thygesen Total, Jyllandsgyden 9, tlf. 6599 1891 
Havemand Claus Østergaard, Søstedvej 4, tlf. 6599 2154
EL-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717
Møbelpolster Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007



MILJØSVIN I MOSEN
KOMMENTAGE. I mere end 50 år har Freltofte 
Mose været brugt til aflæsning af ulovligt affald. 
Men nu skal det være slut, og mange medlemmer i 
Freltofte Fælled ønsker at gå forrest for at få ram på 
miljøsvinene. Mosen er en af de mest 
bevaringsværdige og mest idylliske naturområder 
syd for Odense. Mange freltoftere nyder selv gåturen 
gennem mosen. Skønheden, freden og fuglesangen. 
Folk kommer fra Årslev, Nr. Lyndelse og Odense. 
Nattergal-turene er berømte i maj. Og grupper af 
ornitologer går ofte ad Mosevej til mosen bare for at 
lytte til fuglene fra kl.04.00 om morgenen.   Igen har 
tre miljøsvin smidt køkkenaffald, byggeaffald, 

udslidte tæpper, møbler, udtjente maskiner og rusten 
jern langs vejsiderne i mosen. De tror, de bare kan 
gøre det anonymt og stikke af efter aflæsningen. Men 
de bliver klogere, gør de. Vi er fredelige folk og vil 
ikke angribe dem fysisk. Vi går hverken ind for 
selvtægt eller civile anholdelser, som alle borgere i 
Danmark må benytte, hvis de er vidne til en 
lovovertrædelse. Men vi vil bruge den milde 
gabestok og fotografere miljøsvinene, deres biler, 
deres bilnumre og deres affald. Derefter vil vi 
overlade beviserne til de rette myndigheder. Loven 
giver mulighed for bøder, hæfte og i grove tilfælde 
fængsel. Og skidtfolkene må også gerne tvinges til at 
hente deres ulovlige affaldstømninger igen.    
                                                               -hardt

Lørdag 29. april, kl. 10.00-14.00: Arbejdsdag
   Oprydning, opsætning af nyt legehus og
   rutsjebane, udglatning af muldvarpeskud,
   væk-med-ukrudtet og små reparationer.
   En bid brød og lidt at drikke.
Lørdag 6. maj, kl.14.00-16.00: Åbningsdag
   Øl, vand, kaffe, kage, taler, konkurrencer

Søndag 7. maj, kl. 14.00-15.30: Havevandring
   hos Grete og Børge Gerken i deres smukke og
   meget store have, Grønmosevej 4.
Fredag 19. maj, kl. 19.30-21.00: Nattergal-tur
    i Freltofte Mose. Mødested: Mosevej 4
    Afslutning med forfriskninger
Fredag 23.juni, kl. 18.00: Sct. Hans aften
    med Finn & Lulu hos Finn & Lulu på
    fælledadressen, Freltoftevej 43. Tag selv 
    madkurv og drikkelse med. 

HUSK LIGE!

Vi ses på Fælleden


