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FÆLLEDEN er en fælles landsbyforening for Freltofte, Lumby & Søsted, hvor alle er velkomne – uanset 
alder, køn, stand, religion, etnicitet, partitilhørsforhold & bopæl. 
Foreningen har lejet en ½ tønde land på Freltoftevej 43, hvor der er skabt en fodbold-bane, to petanque 
baner, gynger, klatrestativer og legehus. 
Fælledens formål er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster og 
kulturelle arrangementer. 
 
Kontingentet er i 2012  100 kr.  Medlemmer, der får postsendt Fælled Bladet, skal i 2012 betale 50 kr. 
ekstra for porto. 
Kontingentet kan indbetales kontant til et bestyrelsesmedlem, eller via netbank i  
SYDBANK  Nr. Lyndelse-afdeling, reg. nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 

Tryk: Clausens Grafisk 



 

Generalforsamling bliver den 25. marts kl. 15 hos Nyboe.  
Fælleden er vært ved en kop kaffe med brød. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1: Valg af dirigent 
      2: Valg af referent og stemmetællere 
      3: Formandens beretning 
      4: Fælledlodsejerens ”hjertesuk” 
      5: Regnskabsaflæggelse 
      6: Behandling af indkomne forslag 
      7: Fremtidig virksomhed, herunder ideer til aktiviteter 
      8: Fremlæggelse af budget. 
      9: Valg af bestyrelse (der vælges 3. i ulige år, og 2. i lige år) 
      9a:Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
      10:Valg af revisor og revisorsuppleanter for 1 år 
      11:Eventuelt.  
 
Husk betaling af kontingent 
 
 
Så er det tid for betaling af kontingent og gyldigt medlemskab er 
en betingelse for deltagelse og stemmeret ved generalforsamlingen 
d. 25. marts kl. 15 på Nyboe Kro. 
Sådan kan du betale kontingent 
Medlemskab koster stadig kun kr. 100 og kr. 150, hvis Fælled Bla-
det skal sendes med post. 
Du kan betale i Sydbank på registreringsnummer 6845 konto 
2345678 eller via netbank, men husk i begge tilfælde at angive din 
adresse. 
 
Kassereren 
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Indkaldelse til generalforsamling. 



Egelund, der igen er en af Hedvigs, Salen i 
Nr. Lyndelse, fire sønner. 
    Sidse er 33år, uddannet dyrepasser og 
jordbrugsteknolog, og arbejder i dag som læ-
rer på Kolds College, tidligere Dalum Tekni-
ske Skole. 
    Som hos søsteren Sanne, der bor på 
Søstedvej, er den altopslugende interesse he-
ste, Sidse har tre af slagsen. 
    Netop glæden ved heste er en væsentlig 
grund til, at ejendommen på Freltoftevej blev 
en mulighed, hestestalden står intakt, og klar 

til brug. Markerne, og ridebanen, med indlagt 
lys, ligger med fin udsigt fra vinduerne, ikke 
mindst det sidste betyder meget for Den nye 
beboer. 
    Med et gammelt hus, der har stået ubeboet 
i flere år, er der nok at tage fat på, men Sidse 
har masser af gå på mod, og en stor familie, 
der gerne vil hjælpe. 
    Fælleden ønsker dig held og lykke med dit 
nye domicil i Freltofte. 
                                               …..Else-Marie. 
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Ny beboer på Freltoftevej 4. 
Når spadsereturen går ud gennem Freltofte, 
mod Lumby, støder man lige ved bygrænsen 
på en grusvej, der går ned til venstre. Her har 
gennem de sidste par år, eller tre, stået et lille 
skilt med ordene, til salg. Pludselig er skiltet 
væk, og det spørges i landsbyen, at det er en 
lokal, der har købt den lille ejendom, der lig-
ger som den første af to ved grusvejen. 
    Vist er det en lokal, Sidse Egelund er nav-
net, datter af Tove og Laurits Egelund på 
Dømmestrupvej. Hidtil har hun haft en lille 
lejlighed i Lumby hos sin farbror Mickael 

Sneidyl på Freltoftevej 4. Foto PA 

Sidse ved køkkenbordet i sit nye hjem. Sidse 
håber at kunne flytte ind først I marts. Foto PA 

Sidse ved hesteboksene på Freltoftevej 4. 
Foto PA 
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”3 minutter – ønsker De at fortsætte?” – de 
ord vil muligvis vække erindring hos ældre 
læsere. Min mor, Dora Mikkelsen, bestyrede 
Nørre Søby Central fra 1. oktober 1914 til 
24. marts 1966. Mor brugte sine sidste år til 
at skrive sine erindringer; derfor kan vi nu 
læse, hvad der gik forud for den lille mobilte-
lefon, som mange af os bærer rundt på. Jeg 
lader mor fortælle: 

     ”16 år gammel søgte og fik jeg ansættelse 
ved Fyns kommunale Telefonselskab i Oden-
se. En måned på prøve, derefter reservetele-
fonistinde med funktion som afløser for de 
faste damer. Efter 1 år som reserve blev jeg 
fastansat telefonistinde med fast vagt fra 8-14 
eller 14-20 på hverdage og vagt hver anden 
helligdag. Lønnen var da kr. 33.33 pr. må-
ned. Vi underskrev en tavshedserklæring, 
som blev overholdt, ellers var det afsked. I de 
6 år jeg var på Odense Central forekom ét 

ET LANGT LIV I TELEFONENS TJENESTE 

Den gamle telefoncentral på Odensevej 12 i 
Nørre Søby. Bygningen brændte i 1903. 

Åse Reffstrup 
 
Foto:PA 
 
Billederne er udlånt af 
Lokalarkivet I  
Nørre Søby. 



tilfælde, hvor en telefonistinde lev afskediget 
for brud på tavshedsløftet. 

    Jeg holdt meget af mit arbejde, det var in-
teressant, og vi kom i kontakt med mange 
mennesker. Der var mange abonnenter, som 
påskønnede arbejdet, og det kom til udtryk 
på mange måder. I juli måned 1908 tilbød en 
vognmand os en køretur en eftermiddag til 
Langesø og Slukefter i en charabanc, hvor vi 
kunne være 16. Han gentog turen dagen efter 
for det andet hold damer, så vi alle fik en tur. 
Hans telefonnummer var 213 – sådan et 
nummer glemmer man aldrig. – Ved juletid 
blev der fra de store forretninger sendt for-
skelligt op på centralen: fyldte chokolader, 
bon-bon’er og fra apotekerne ”vellugtende 
vande”, som det hed dengang. Vi fik også 
fribilletter fra Odense Teater, som dengang lå 
ved Sortebrødre Torv. 

    Jeg sluttede i Odense efter 6 år, søgte og 
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Skomager Hans Jørgen Pedersen og hustru Søri-
ne, der havde telefoncentralen før Dora Mikkelsen. 

Den første telefoncentral på Odensevej 41. Omkring 1900. 



fik stilling som centralbestyrerinde på Nørre 
Søby Central – en stilling jeg beklædte til 
automatiseringen den 24. marts 1966. 

    Den 25. september 1914 kom jeg med to-
get til Nørre Søby station. I dagene før havde 
der raset en voldsom storm, så overalt lå der 
forskellige markredskaber på gårdenes stråta-
ge. Den 1. oktober 1914 overtog jeg centra-
len efter skomager Hans Jørgen Pedersen og 
hustru, Sørine. Jeg fik travlt med at indstille 
mig på mit nye liv, og først hen ad foråret 
lærte jeg byen at kende. Men jeg lærte straks 
godt genboskab at kende, for Rasmus Mad-
sen Lindely og hans kone Kirsten var meget 
hjælpsomme over for mig og hjalp mig med 

at forme min tilværelse; jeg var 23 år og vant 
til bylivet, så der var meget at lære. Der ud-
viklede sig et venskab, som varede livet ud, 
og som fortsætter i næste generation mellem 
vore børn. 

    En af de første dage på centralen fik jeg 
besøg af en hestehandler, som forklarede 
mig, at han havde en aftale med den tidligere 
bestyrer om, at når han i telefonen hørte, at 
forpagteren på Søbysøgård ville købe eller 
sælge heste, så fortalte han det til ham. Det 
håbede han, jeg ville fortsætte med. Jeg be-
klagede, at det kunne jeg ikke, og forklarede 
at jeg havde underskrevet en edserklæring 
om tavshedspligt, så jeg kunne ikke hjælpe 
ham. Men det kunne han slet ikke forstå. 

    Der var ikke mange telefoner i byen – un-
der hele centralen 58 i 1914 – så mange kom 
her og ringede. Der blev betalt i naturalier; 
fra en fik jeg 50 pund byg til hønsehold, en 
anden kom med en høne, en anden med kar-
tofler osv. Til jul fik jeg en stor gang slagte-
mad fra forpagteren på Søbysøgård, og fra 
Møllen fik jeg i mange år 50 pund mel. Fra 
Baronessen fik jeg nu og da en stor gedde. 
Sådan var skik og brug dengang. 

    Min løn var ved starten 258 kr. pr. kvartal; 
deraf skulle jeg udrede løn til medhjælp (jeg 
kunne jo ikke sidde ved centralbordet hele 
dagen), holde hus med varme og lys, så det 
var godt at far og mor kunne og ville hjælpe 
til i den første tid. 

    I 1894 er den første ”Nørre Søby Central-
station” oprettet. Den havde til huse på nu-
værende Odensevej 41 hos købmand Anton 
Pedersen. Der var 6 numre, de første 4 var 
hos købmændene i henholdsvis Nørre Søby – 
Aarslev – Heden og hos købmanden i Nørre 
Lyndelse Kro. Nr. 5 var en telefonforening i 
Vejle, nr. 6 en telefonforening i Vantinge. I 
1897 overtog Hans Jørgen Skomager centra-
len efter Anton Pedersen, og den flyttedes til 
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Den ny telefoncentral ca. 1913. I døren ses 
Sørine med Gunnar Lindely ca. 1- 2 år. 
“Centralpigen”, centralbestyrer og skoma-
ger Hans J. Pedersen. 



det nuværende Odensevej 12. Bygningen er 
ikke den samme, da det gamle bindings-
værkshus brændte i 1903. Et nyt hus blev 
bygget, og i byggeperioden installeredes cen-
tralbordet i den nordre længe til ”Lindely” i 
aftægtsboligen. 

    I det nye hus forblev centralen indtil auto-
matiseringen i marts 1966, hvor den flyttede 
til det nye telefonhus ved siden af. De mel-
lemliggende år oplevede jeg den store udvik-
ling, også på telefonens område. De 58 abon-
nenter i 1914, hvor Nørre Søby Central også 
dækkede Heden - –Allested – Vejle – Radby 
– Lumby - Nr. Lyndelse – Freltofte – Døm-
mestrup og Bramstrup, reduceredes i 1918 
drastisk med 28, som blev taget fra til opret-
telse af Allested Central. Senere gik 
Bramstrup til Højby Central og Heden til 
Vantinge Central. Derefter dækkede Nørre 
Søby Central: Nørre Søby – Lumby – Nr. 
Lyndelse – Freltofte og Dømmestrup, og der 
skete kun få justeringer. Derimod øgedes 

abonnent-tallet for dette område – i mellem-
krigsårene til ca. 150. I 1966 var der omkring 
400. Fra en beskeden start, hvor centralen 
gav beskæftigelse til 1-2 personer, var der 
ved automatiseringen 7 personer ansat. 

    Jeg har været lykkelig for mit arbejde. Det 
har givet mig så mange glæder. Nu og da har 
vi på centralen kunnet hjælpe udover det, 
som var vor egentlige opgave. Det er klart, at 
næsten 52 år ved centralbordet giver en kon-
takt med abonnenterne, som rækker langt ud 
over blot at formidle forbindelserne, og det 
har jeg modtaget mange beviser på igennem 
årene. 

    Årene går, og jeg er nu 93 år [1984]. Jeg 
bor endnu i det hus, hvor jeg flyttede ind i 
1914, og som rummer minderne fra mit liv. 
Fra mit vindue ser jeg dagligt over på den 
nye central, hvor automatikken har overtaget 
arbejdet. Vi drejer selv de numre, vi vil i 
kontakt med; kan fra vort apparat dreje os ind 
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Telefoncentralen på Odensevej 12 1959. 



til hele verden. Det er fantastisk, synes jeg. I 
den nye central tikker apparaturet, måler ti-
den vi taler – og der er ikke mere brug for 
menneskelig overvågen af taletiden. ”3 mi-
nutter – ønsker De at fortsætte?” – er et af-
sluttet kapitel.” 

   Fra Mors Nørre Søby-erindringer kan jeg 
også fortælle:. 

    I 1910’erne havde mor en ung pige, som 
hed Maren. – En søndag eftermiddag var hun 
alene hjemme. – Nu var det sådan, at overin-
geniør Koch, FKT, nu og da cyklede en tur 
på landet om søndagen, og han besøgte da 
centralerne. Kom også en søndag eftermid-
dag til Nørre Søby. Han må være blevet me-
get forbløffet, da der ingen telefonist var ved 
bordet – det varede imidlertid ikke længe, så 
kom Maren. Hun var trådt af på naturens 

vegne; det foregik i gården på gammeldags 
das. Maren fortalte senere, at hun kom ind 
med kjolen over hovedet, mens hun var i 
færd med at binde sine bukser. – Hvad Koch 
sagde, ved jeg ikke – der var ingen forbindel-
ser i bordet, og ingen ventede på at blive eks-
pederet – søndag eftermiddag var dengang en 
meget stille tid. Og han har jo ikke kunnet 
være i tvivl om, hvorfor telefonisten havde 
forladt bordet. 

    Så var der dengang brudgommens skjorte 
var kommet på afveje, og det lykkedes at få 
den bragt til veje en halv time før vielsen. – 
Eller Jens Peter Jensen, sognerådsformand i 
Lumby, som hver dag efter middagsmaden 
ringede: ”Må jeg få en lille en på øjet?” – 
Hvilket betød, at vi ikke forstyrrede ham den 
næste time! En service man senere kunne kø-
be. – Og der kan findes mange flere eksem-

9 

Sidste dag på Nørre Søby central med manuel betjening. 24. marts 1966. 
Stående fra venstre: Valdemar Mikkelsen, Ulla Svensson (Jervelund) – Aase Jørgensen, 
Aase Reffstrup, (født Mikkelsen) 



pler. Jeg vil slutte af med omtale af to med 
reference til mor. 

    En mand ringede til centralen og skulle 
hjælpes igennem til en samtale med en per-
son i området; der var meget få oplysninger. 
Det lykkedes, og han blev så taknemmelig 
over hjælpen, at han spurgte, om han ikke 
måtte have lov til at invitere den lille frøken 
ud. Mor havde hele sit liv en meget ungdom-
melig og frisk stemme, og det havde snydt 
ham, for ”den lille frøken” var på det tids-
punkt 73 år – så stævnemødet blev ikke til 
noget. Men begge parter fik sig en hjertelig 
latter. 

    Mor havde i mange år vagten fra kl. 7 til 
12 – den første time alene, derefter var de to 
om ekspeditionerne. – igennem flere år rin-
gede en mand hver morgen fra Købehavn til 
sin datter, og ganske naturligt veksledes der 
et muntert ”God morgen”, inden forbindelsen 
blev sat. Det kunne jo hænde, at datteren ikke 
svarede, og så kunne der lægges en besked. – 
Om morgenen den 24. marts 1966 ringede 
han som sædvanlig – mor ville sætte forbin-
delsen. ”Nej”, sagde han ”i dag er det Dem, 
jeg vil tale med. Det er vemodigt, at det er 
sidste gang, jeg har hørt ”Nørre Søby” som 
svar på mit opkald. Jeg vil gerne sige Dem 
hjertelig tak for god betjening igennem snart 
mange år.” 

_________ 

    Det var vemodigt. Jeg gjorde på den tid 
tjeneste på centralen; jeg tror, det var kl. 11, 
at automatiseringen blev indledt. Personalet 
var inviteret til en afskedsfrokost på Nr. Lyn-
delse Kro. Da vi kom tilbage derfra, var vi på 
besøg i det nye telefonhus, hvor vi kunne føl-
ge lidt med i ”ekspeditionerne”. 

                                                          ….AaR 

 

Tekst: Centralbestyrer I virksomhed. Hans 
J. Pedersen og hustru Sørine. Billedet er fra 
bogen: Fyns telefonvæsen, 1884 – 1909. 

 
Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 
40 17 45 45 

 
Lumbyvej 56, Lumby 



Marie og Sigurds fynske rygeost. 
 
3 l. Letmælk 
3 dl. Kærnemælk 
10 dråber osteløbe. 
Ovenstående blandes og stilles lunt natten 
over. Hældes i en sigte, foret med et stykke 
stof, og står til næste dag. 

Vendes på rist, der lægges over en gammel 
blikspand, hvor bunden er slået ud. 
I spanden er forinden fyldt fugtet halm, gerne 
havrehalm, og eventuelle brændenælder til at 
give smag. 
Halmen antændes, og rygeosten ryges 15 - 20 
minutter, prøv dig frem. 
Spises på rugbrød, drysses med salt og 
rigeligt purløg. 
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Til oldermandsgildet i Søsted, Mikkelsdag - 29 september, var menuen altid nøje fastlagt i forvejen, 
og den hjemmelavede rygeost fra Marie og Sigurd, den måtte i hvert fald ikke mangle. Foto PA 

Maries og Sigurds 
rygeost ved en af 
høstfesterne I  
Agnethes Yurt på 
Søstedvej 1.  
Foto PA 
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MULTI-CLAUS 

SPEEDER OP 



Multitalentet Claus Arentoft i Freltofte har 
travlt. 70 år i det tidlige forår er ingen alder, 
men han vil nok speede tempoet op, fordi der 
er meget, han gerne vil nå, før han fylder 100 
år. Han var kun en lille splejs, da han kom til 
denne verden midt i København. Han flytte-
de med familien til Lillerød, til Vedbæk og 
logisk alene på frierfødder til Midtfyn. Han 
blev student i 1960, brugte kostbar tid i Ci-
vilforsvaret og endelig uddannet farmaceut i 

1971.  
    Han blev gift og parret fik to kønne og 
godt begavede børn; dreng og pige. Han blev 
ansat i medicinalindustrien indtil 1976. Hans 
interesse for kunst og antikviteter fyldte me-
get, og han ville hellere være fraskilt og kon-
servator. Den fingernemme og kemi-
kompetente CA blev afvist af konservator-
skolens karismatiske direktør med synlige 
almuekomplekser. Uanset hvor dygtige de 
unge end var, så ville lederen ikke have aka-
demikere over dørtrinet ind til skolen. 
    Farmaceuten fik arbejde på flere apoteker i 
Danmark, i Nordnorge og på Grønland. Han 
arbejdede som selvstændig miljøkoordinator 
i 1998-2000. I begyndelsen af 80´erne traf 
han en kvik lærer, Inge Zenner i Odense. 
Hun havde købt en bondehus i Freltofte og 
inviterede den opvakte handyman indenfor. 
De blev gift og fik to kønne og godt begave-
de døtre.  
    Claus Arentoft har snuset grundigt til alle 
kunsthåndværksfag. Han er i dag  en dygtig, 
ufaglært konservator. Han blev undervist af 
en møbelsnedker i tre år. Kompetent møbel-
polstrer, omhyggelig bogbinder, kender af 
illustreret litteratur, malerkunst, film, antikvi-
teter, jødisk kultur og jødisk historie. Han er 
en ihærdig brolægger og en habil kortspiller. 
Han er en virtuos kok og praler gerne af, at 

 

Malermester 
Ole Lundgren 

 

Tlf. 65 90 19 16 
Mobil 28 14 50 90 

Mosevej 18, Freltofte 
 

Mange års erfaring 
indenfor faget 

 I 1975 forlod Claus rødstrømperne og alle 
andre kvinder for at tage på mandelejr på 
øen Egholm sammen med sin datter Lea. 



han aldrig har dyrket sport. Forbigående har 
han glemt, at han begyndte at spille tennis i 
sommeren 2011. Snart begynder han med 
fodbold, håndbold og boksning. 

    Hvorfor har Claus Arentoft mon så travlt? 
Han er videbegærlig og unormalt nysgerrig! 
 
Tekst og foto: Karsten Lindhardt 
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Claus og Inge ejer en anpart i et smukt, gammelt træhus i Småland i Sverige. Helt i August 
Strindbergs ånd går de rundt og rundt med en kiste. Han ved endnu ikke, at Inge har gra-
vet graven til ham.  

Anne og Tinne Arentoft er barnefødt i Freltofte 
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Traktoren fylder godt op på den lille smalle 
Søstedvej, men den ældre mand i førerhuset, 
holder pænt ind til siden så jeg kan slippe 
uskadt forbi de store traktorhjul når jeg kom-
mer cyklende på vej til Brugsen. Vi vinker, 
og smiler genkendende til hinanden, som vi 
nu efterhånden har gjort i over halvtres år. 
    Som oftest bliver bekendtskaberne på dette 
plan, man vinker, smiler, småsnakker måske  

lidt medens årene går, men med Fælledbladet 
i baghånden går dørene til husene pludselig 
op, og vi får mulighed for, at finde ud af, 
hvad der egentlig gemmer sig bag disse døre, 
hvilket liv der er levet her, og måske også 
høre lidt om, hvad der gik forud.  
    Den dør vi i dag går ind af, tilhører Godt-
fred Friis Jensen, Søstedvej nr. 18, bag den  
h a r  h a n  b o e t  s i d e n  1 9 6 5 . 
    Svigerdatteren Jane har sørget for hjem-
mebag, der er dug på bordet, og de pæne 
kopper er kommet frem fra skabet. 
Godtfred har, i lighed med sønnen Walther, 
taget et par sjældne fritimer, så vi i fælles-
skab kan åbne mindernes bog. 
    På en 25 tdr. land stor gård i Slagslunde 
sogn i Nordsjælland voksede Godtfred op 
som den midterste i en søskendeflok på fem. 
Faderen var kommunekasserer, fire gange 
om året tog han rundt til områdets skoler, og 
inddrog skat, kommunens pengekasse havde 
sin faste plads under køkkenbordet.  
    Moderen varetog en god del af arbejdet på 
gården, først og fremmest malkningen, og 
børnene arbejdede med efter skoletid med alt 
forefaldende. 
    Efter konfirmationen, som fjortenårig, fik 
Godtfred plads på en gård i nærheden, og i de 
følgende år, blev det til forskellige pladser 
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LANDMANDSLIV 

Tekst:   Else-Marie 

Foto: Privateje 

Godtfred som garder i 1945. Da nevøen så bille-
det udbrød han benovet:   
“Nøj! Goffle, hvornår har du været indianer?” 

Den nye stald ses I baggrunden.  



rundt om i landbruget, inden han i 1945, som 
22-årig, kom ind i militæret. Aftjeningen af 
værnepligten var blevet udskudt på grund af 
krigen. 
    Som garder i 1. batallion, skulle han han 
passe på Christian den tiende, men som 
Godtfred lunt påpeger: Med fire delinger, og 
tredive mand i hver, var der ikke skilderhuse 
nok, så det blev, efter endt uddannelse i 
Sandholmlejren, til, blandt andet, vagttjene-
ste ved grænsen, og her skal vi igen have, 
den netop afsluttede, anden verdenskrig i tan-
kerne. 

    I 1947 havnede Godtfred på en halvtres 
tdr. land stor gård ved Ganløse, hvor han 
sammen med to andre karle klarede arbejdet i 
mark og stald, stadig ved hestekraft forstås. 
En del af indtjeningen her, kom fra dyrknin-
gen af tidlige kartofler, der på grønttorvet 
kunne give 1000 kr. pr. tønde. 
    Herefter blev teltpælene for alvor rykket 
op, og flyttet til en gård ved Rønne på Born-
holm, hvor arbejdet på de ethundrede tdr. 
land skulle varetages af to karle og en foder-
mester. Nogen piger i køkkenet var der vist 
også, Godtfreds hukommelse er knivskarp, 

Walther sammen med dyrlæge Astrid Kragh den første gang en vild kvie indfanges ved hjælp af 
bedøvelsespil, så grimen kan lægges. Indfangningen foregik hos Mogens Jørgensen, Lumby. 
Privatfoto.  



ned til mindste detalje, når det gælder arbej-
de, priser og navne, men når det kommer til 
lørdag aftens morskab svigter hukommelsen. 
Kraftigt tilskyndet af svigerdatteren Jane og 
undertegnede, må Godtfred dog indrømme, 
at der var ture til stranden i gårdmandens bil, 
og der var da også et sted i Rønne, der hed 
Fredensborg, hvor man både kunne købe øl 
og mad, en lille svingom kunne det da også 
blive til, hvis man altså havde lyst, men var 
der ikke lukket kl. et kom politiet. 
    Efter tre år på Bornholm fortsatte arbejds-

livet hos en rosengartner i Glostrup i et års 
tid, her var der to gårde at passe for fem kar-
le. 
    Med jævne mellemrum, blev den ene gård 
skiftet ud med den anden, men arbejdet var 
vel i bund og grund det samme, og drømmen 
om at få sit eget lå nok hos de fleste karle. 
Efter at have arbejdet både i Korinth og Hor-
ne på Fyn, disse to sidste som fodermester, 
fik Godtfred arbejde på Muldtoftegården i 
Fangel i 1952, og det var her han blev gode 
venner med Verner.  
    Verner havde en motorcykel, og også en 
sød søster, der kunne køre den. Søsteren hed 
Henny, og arbejdede i I. G. Huset i Odense 
Centrum, hvor hun også var udlært. I. G. Hu-
set skiftede senere navn til Magasin, og lig-

ger stadig på samme adresse. 
    Når Direktør I. G. Jacobsen var i butikken 
for at handle, havde han altid to kvinder med 
sig, blandt de ansatte kendt som hans to ko-
ner, han var nu nok kun gift med den ene. 
Når friheden vinkede lørdag aften, tog de un-
ge til Kratholm for at danse. 
    Årene gik og i 1957 blev Henny og Godt-
fred gift på rådhuset, og flyttede ind på egen 
firlænget gård i Bellinge med syv køer og 
seksten tdr. land jord, her blev sønnen Wal-
ther født, ligeledes i 1957. 
    I 1960 købte sognerådsformand Poul Niel-
sen gården for at bruge jorden til byggegrun-
de, en handel, der gav det unge par 20.000 
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Den nye kostald blev bygget i 1978.  

Fra bygningen af stalden i 1978.  
Godtfred ses med trillebøren.  

Henny havde stort hønsehold. De fleste end-
te i egen suppegryde.  



kr. ekstra med i lommen på deres videre 
færd. 
    Det næste sted faldt Henny aldrig rigtig til, 
det var en gård på 16 tdr. Land, der stødte 
lige op til en stor skov, her blev de ikke læn-
ge, i stedet forpagtede de en gård ved 
Lombjerge, hvor de kunne bo medens de led-
te efter det helt rigtige, blivende, sted. 
    Henny og Godtfred kørte en del rundt for 
at se på ejendomme, og på et tidspunkt blev 
de gjort opmærksomme på ejendommen på 
Søstedvej, som ejeren Laurits Greve havde 
sat til salg, prisen kunne imidlertid ikke for-
handles på plads, og de opgav i første om-
gang, hvorefter ejendommen blev solgt til 
anden side. 
    Den nye ejer på Søstedvej 18 blev dog ik-

ke gammel i gårde, allerede efter et 
halvt års tid gik ejendommen på 
tvangsauktion, og denne gang lykke-
des det. 124.500 kr. for de 22 tdr. 
land inklusive en nyere traktor. Der 
medfulgte ikke dyrehold, men det 
unge par medbragte selv ti køer samt 
en lille snes grise. Flytningen foregik 
med traktor, og to gummivogne bun-
det efter hinanden, og nu skriver vi 
1965. 
    Landbrugets børn måtte tidligt ud 
og hjælpe med, Walther måske nok 
lidt tidligere end andre, i hvert fald 

hvad traktorkørsel angik. 
De fleste husmødre på landet arbejdede der-
hjemme, gav en hånd med, hvor det behøve-
des, men da Henny jo var udearbejdende 
måtte Godtfred klare sig med det forhånden-
værende, i dette tilfælde sønnen. 
    Walther var bare fem år da han første gang 
hjalp sin far med radrensningen. Op på trak-
toren, Godtfred satte traktoren i gear, og så 
passede sønnen rattet, medens far styrede 
radrenseren. Walther var endnu for kortbenet 
til, at nå pedalerne, så ved enden af rækken 
drejede han tændingsnøglen, og traktoren 
stoppede. Godtfred vendte traktoren, og de 
kunne tage endnu en række, det fungerede 

 

 

 

Intet for småt  -  intet for stort 

Vi dækker hele Fyn 

Ved sølvbryluppet var naboerne rigt repræ-
senterede. Her ses blandt andet fra venstre: 
Jenny Rasmussen, søstedvej 19, Frederiks 
husholderske Karen samt  Frederik Chri-
stensen selv, Søstedvej 17. 

Flere gæster: Bodil og Bent Nielsen,  
Gartneriet Søsted. 



glimrende. 
    Fremsyn og fremdrift har gennnem alle 
årene præget Godtfred. Den medbragte trak-
tor blev brugt som udbetaling for en brugt 
mejetærsker ved indflytningen i 1965, hvor-
efter både han , og naboen Frederik, nød godt 
af nyanskaffelsen, idet de hjalp hinanden 
med høsten. De første mejetærskere måtte 
betjenes af to mand, en til at køre, og en til at 
tage fra. 
    Nabohjælp kunne, i nogle arbejdssituatio-
ner, være en vældig god ting. Ved roeoptag-
ningen havde Godtfred fælles fodslag med 

Sigurd Hansen og Henry Grønnegård De 
brugte Havndrup Maskinstation til optagnin-
gen, og herefter hjalp de hinanden med at 
læsse i roekule, naturligvis ved håndkraft. 
Tre dage, tre gårde, og omkring fire tønder 
land hvert sted. 
    Udover ovenstående klarede Godtfred selv 
sin jord, og sine dyr, altid åben for de nyere 
tiltag i landbruget, eksempelvis blev køerne , 
allerede på den første gård i Bellinge i 1957, 
betjent af malkemaskine. Nye køer tilførtes 
løbende, købt på auktionen i Odense. 
    De første år i Søsted blev mælken hældt i 

Billede fra fødehjemmet med de fem søskende og moderen. Godtfred ses til venstre. 



mælkejunger, som blev afhentet en gang om 
dagen. 
    Den første mælketank, som fik plads lige 
ud til Søstedvej, blev indkøbt hos Henning 
Jensen på Bækgården i Freltofte, hvor der var 
behov for en større tank.  
    Efterhånden opstod behovet for en ny ko-
stald, der stod færdigbygget i 1978, samtidig 
blev en del af den oprindelige kostald inddra-
get til mælkerum. 
    For en driftig mand, er det nærliggende, at 
udvide jordtilliggendet, når lejlighed byder 
sig, og efterhånden som områdets gårdejere, 
og husmænd gik på pension, Åge Pedersen, 
Peter Hansen, Sigurd Andersen og Niels 
Bukh, voksede Søstedvej 18 sideløbende.  
    Medens Godtfred passede gårdens drift, 
tog Henny hver morgen ind til stormagasinet 
i Odense Centrum, og når hun kom retur om 
eftermiddagen, var der hus og have og mad-
lavning. Som for så mange andre landboko-
ner med udearbejde, var der nok, at se til der-
hjemme. Maden blev lavet fra bunden, sådan 
forstået, at hønsene til suppegryden, blev 
hentet i egen hønsegård, kød - og melboller 
blev fremstillet ved gasblusset i køkkenet, og 
ikke hentet i frysedisken i det lokale super-
marked, sidstnævnte var der nu heller ikke 
mange af i Årslev og omegn. 
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Godtfred og Henny ved sølvbryluppet i 1982.  Godtfreds forældre. Ejner Louis Jensen og 
Bothilde Marie Friis ved bryluppet ca. 1918. 

Henny og Godtfred ved bryluppet den 16. 
marts 1957. 



    Desværre blev det ikke Henny og Godtfred 
forundt, at blive gamle sammen. Henny døde 
pludseligt i 1992, netop som de skulle afsted 
på en sjælden ferie.  
    Enkemænd, i Godtfreds generation, fik sig 
almindeligvis en husholderske til det prakti-

ske, men ikke her. Madlavning kan læres, og 
Godtfred klarer stadig selv den daglige mad-
lavning, handler ind i Rema 1000, og koger 
hver aften en fornuftig grydefuld kartofler, 
hertil hjemmerørte frikadeller, eller hvad der 
nu lige frister i køledisken. I dag er der dog 
en sød hjemmehjælp til at klare rengøringen. 
    I 1997 besluttede Godtfred, at lægge an-
svaret fra sig, og solgte til sønnen Walther. 
Gennem de mange år, havde far og søn arbej-
det glimrende sammen, ja, naboer var de jo 
da også, da Walther købte Sigurd Andersens 
gård, Søstedvej 13. Ved overtagelsen stod 
der 35 køer i stalden, og jordtilliggendet lød 
på ca. 60 tønder land. 
    Walther er fulgt i faderens fodspor som en 
driftig og fremadrettet landmand, maskinpar-
ken er stor, men nødvendig, til et jordtillig-
gende, der i dag tæller 130 tønder land. Som 
i Walthers barndom, klarer far og søn stadig 
arbejdet i marken. Trods to hofteoperationer, 
svinger Godtfred sig hurtigt i sædet på den 
ene af de fire traktorer, der har erstattet den 
lille grå Ferguson, der transporterede ham og 
Henny til Søsted for de mange år siden. 
    Nogen helt almindelig pensionisttilværelse 
kan vi næppe kalde det, men det er sådan han 
kan lide det. 
                                                 -Else-Marie 
 

Godtfred på vej med et læs ensilage. (Foto: PA) 



 

Her i vinterkulden, er der ikke meget at gøre i haven, Anders Kjær holder derfor en lille pause 
i sine ellers faste haveartikler. 
Anders har til gengæld for manglende havestof, snakket med Kathrines faster, Inger Poulsen, 
der beskæftiger sig en del med lokalhistorie, hun tog bolden op, og skriver følgende: 
 
Kære Else Marie (redaktør af Fælled Bladet) 
    Da jeg arbejder med lokalhistorie og også skriver en artikel i ny og næ, spurgte Anders 
Kjær mig på et tidspunkt, om ikke jeg fra jeres område havde en historie, der måske kunne 
bruges i ”Fælled Bladet.” 
På Dalum Arkiv har jeg en kollega, Bent Rasmussen, der som barn og ung er kommet meget 
på egnen omkring Dømmestrup, Freltofte og Nr. Lyndelse, hvor han havde en del familie. 
Han fortæller tit historier fra dengang. 
    Jeg henvendte mig til ham - og han ville meget gerne skrive en lille artikel om 
”Dømmestrup Husflidsforening” og lidt om hans onkel, hvilket han nu har gjort. Billederne er 
af ting, hans onkel og fætter har lavet i husflidsforeningen og som han nu er ejer af. 
    (Om Bent Rasmussen kan jeg fortælle, at han er 88 år, uddannet typograf, har abejdet på 
flere bogtrykkerier i Odense -  de sidste 33 år af hans arbejdsliv var han lærer på Den grafiske 
Skole på Risningvej. Han var med til at starte Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv i 1986 - 
de første 7 år var han formand. Han er stadig aktiv, deltager i arbejdet, skriver artikler og 
holder foredrag om lokalhistoriske emner, i 2011 holdt han sit foredrag nr. 100). 
 
Mange hilsener 
Inger Poulsen 
 
Husflidsforeningen i Dømmestrup Forsamlingshus 
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HUSFLID 

Igennem mange år-  fra omkring 1930 - var der 
på egnen en meget aktiv og levedygtig husflids-
forening, som benyttede lokaliteterne i Døm-
mestrup Forsamlingshus. 
    Aftenen i Husflidsforeningen var en aften, 
man så hen til ugen igennem. 
Her udfoldede sig også et dejligt socialt 
fællesskab, hvor der blev hørt og spurgt nyt om, 
hvad der rørte sig i sognet. 
    De tre væsentligste områder, der blev un-

dervist i var: horn- og benarbejde, bogindbind-
ing og træarbejde. 
Min onkel, Niels Juel, underviste i træarbejde. 
Han var en selvlært person med meget fint 
håndelag og snilde. Et år lavede han et flot so-
fabord af et valnøddetræ, som han havde fældet 
i sin egen have. 
    Niels Juels søn, min fætter Gerhard, un-
derviste i bogindbinding og havde arvet sin 
faders gode håndelag og snilde. Endvidere un-

Af Bent Rasmussen, 
Dalum 

Foto: Inger Poulsen  

Papirkniv fremstillet af horn og ben  



derviste han i horn- og benarbejde, hvor der 
blev fremstillet meget fine ting. 
    Om Niels Juel kan det fortælles, at han var 

aktiv på flere områder i sognet og var bl. a.  i 
bestyrelsen for både mejeriet og brugsforenin-
gen. 
    I dag kan man se, at han har haft betydning i 
sognet og huskes, for vejen, der fører ud til de 
tre gårde, herunder Niels Juels egen gård 
”Hestehavegård”, er opkaldt efter ham og hed-
der ”Niels Juels Vej”. 
    Niels Juel havde mange præmierede køer og 
tyre, og han erhvervede sig da også en 
sølvmedalje på Bellahøj i 1938.  
    På egnen havde man også en ”Tyreforening”, 
og foreningens tyr var opstaldet hos Niels Juel. 
Hertil kom man fra hele omegnen med køer, der 
skulle bedækkes. 

    Til slut er der lige noget, jeg synes bør næv-
nes: 
    De første tre år, Niels Juel havde 
”Hestehavegård” i Dømmestrup (1910-1913), 
gik han hver morgen tværs over markerne og 
fulgte Nørre Broby Banen til Dalum Papir-
fabrik, hvor han passede sit 12 timers job. Efter 
fyraften returnerede han ad samme vej. Konen 
passede så gård og dyr ugen igennem. 
    De var begge meget slidsomme, men endte 
også som meget velhavende folk. 
De havde fortjent det! 
 

Et flot bogbind  

Sofabordet, som Niels Juel fremstillede af 
sit eget valnøddetræ. 
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Husflidsholdet vinteren 1935 (Privatfoto)  

Årets aktiviteter på Fælleden. 

Arbejdsdag den 29. april kl. 10 - 15. 
Fælleden er vært ved en bid brød og lidt 
drikke. 
——————————————————
Fodbold forsøges opretholdt hver tirsdag i 
sæsonen. 
——————————————————
Nattergaletur i mosen 22.maj klokken 
19.30, mødested Mosevej 10. 
Der kan kan købes kaffe og kage. 
——————————————————
Åbningsdag på Fælleden. 
Grundlovsdag 5. juni kl. 14. 
Kaffe og kage kan købes. 
——————————————————
Børnedyrskue bliver søndag den 9. Septem-
ber kl. 14. 
    Sanne Egelund vil sammen med Jane Friis 
Jensen stå for det praktiske. Mere om ar-
rangementet senere, herunder tilmelding. 
—————————————————— 

Sct. Hans aften den 23. juni  
afholdes som vanligt  
Freltoftevej 41. 

Tilmelding til Lene på mail, 
jimmy.staal@gmail.com,  
eller telefon, 65901740 

Agnethe Bjørn har lovet, igen i år, at holde 
båltalen. 
—————————————————— 

Æbledag den 30. september hos Nina og 
Kurt Bager, Freltoftevej 8. 
—————————————————— 

I løbet af sensommeren vil der blive ar-
rangeret sportsdag, mere herom på et se-
nere tidspunkt, dato og lignende. 

 

 



I Nr. Lyndelse kirke er der en mindetavle 
over de faldne fra De Slesvigske Krige. I alt 
ni mænd fra sognet døde i henholdsvis Tre-
årskrigen fra 1848-1850 og i krigen i 1864.  
    Når man taler om de Slesvigske Krige vil 
de fleste nok tænke på 1864. Slaget ved Dyb-
bøl Mølle sådan som også Tom Buk-Swienty 
har skildret det i hans bestsellerbøger om 
”Slagte- bænk Dybbøl’ og ’Dommedag Als’. 
For de fleste står nederlaget i 1864 klart i er-
indringen, som en national tragedie hvor 
kongen måtte afgive hertugdømmerne Sles-
vig og Holsten, og hvor den danske befolk-
ning stod tilbage med de faldne og sårede, 
samt med et politisk og økonomisk kaos. Et 
nederlag som på mange måder har skabt den 
nation og den nationalfølelse, vi kender i 
dag.  

    Men før nederlaget i 1864 havde dansker-
ne i Treårskrigen både haft lykken og i sidste 
ende også russerne med sig, sådan at Dan-
mark gik sejrrigt ud af krigen i 1850. Og det 
er fra denne del af krigen, at vi på mindetav-
len i kirken finder to navne fra Freltofte.  
    Af de i alt 2128 døde soldater fra Treårs-
krigen er de to af dem fra Freltofte – hen-
holdsvis Jens P. Knudsen og Rasmus Peder-
sen. Det er ikke meget, vi umiddelbart ved 
om de to. Men i Vilhelm Cohens bøger om 
’Krigene 1848-1864 og de faldnes Minde’ 
findes et register over de faldne. Og heraf 
fremgår det, at Jens Petersen Knudsen er født 
i Lørup, og at han var sygevogter samt 
’trainkudsk’. Han har altså virket ved infir-
meriet, bragt de sårede og døde til feltlazaret-
tet og samtidig haft opgaver som kusk for at 
sikre forsyningen til fronten (dette er det, der 
dengang militært blev betegnet som train-
kudsk). Jens Petersen Knudsen er død en må-
ned efter udfaldet fra Fredericia, men det er 
uvist, om han var med i Fredericia eller under 
hvilke omstændigheder, han er død.    
    Derimod er det nemmere at antage, at Ras-
mus Pedersen, som blevet dødelig såret den 
25. juli 1850, har deltaget i slaget ved Isted. 
Rasmus Pedersen var det, som man dengang 
kaldte underjæger i jægerkorpset. Fra det 4. 
kompagni som også Rasmus Pedersens de-
ling var i, findes der øjenvidneberetninger. 
Og der er meget, der tyder på, at Rasmus Pe-
dersen har været med i udfaldet fra Fredericia 
og efterfølgende blevet hyldet der, som en af 
de mange tapre landsoldater – inden hans 
kompagni genoptog kampene med de slesvig
-holstenske oprørere ved Isted. Rasmus Pe-
dersen døde den 3. december 1850. 
    Det er ikke til at vide, hvor de to mænd fra 
Freltofte er blevet begravet, eller hvad der er 
blevet sagt ved deres begravelse. Men ved 
general Ryes begravelse efter udfaldet ved 
Fredericia den 6. juli 1849, sagde feltprovst 
Boisen blandt andet følgende i sin tale om de 
faldne: "Lønnen for deres heltekamp er en 
hæderlig og velsignet fred, der med Guds 
hjælp snart skal udbrede sine milde skygger 
over vore dejlige sletter – og håbet er, at vort 
kære fædreland af denne prøvens tid skal 

Til minde om de faldne  

                       

Sognepræst  

Thue Petersen 

Nr. Lyndelse 



fremstå lutret, forynget og forherliget. Og 
hver gang kommende slægter skuer tilbage 
på denne trængsels- og tåretid, men også på 
fædrelandets heltekamp og sejr, da vil de til-
lige mindes med taknemmelighed de kæm-
per, der stred indtil døden – og når de med 
vemod stå ved disse heltegrave, som vi under 
tårer smykke, da vil de føle det dybt: Her er 
tåresæden – den bitre tunge tåresæd, men ef-
ter hvilken og af hvilken der kom en jubel-
høst for Danmarks 
rige." 
    Feltprovstens tale 
er præget af krigens 
gru og ikke mindst af 
en patos, der hørte 
nationalromantikken 
til. Selv om vi i dag 
kan synes, at det er 
lidt voldsomme for-
muleringer, har orde-
ne sikkert været vel-
valgte, for det var en 
afgørende krig, og 
mange familier var 
berørt af den. En krig 
der ændrede dan-
markshistorien og 
nationalfølelsen.  
    Når jeg se minde-
tavlen i Nr. Lyndelse 
kirke kommer jeg 
ikke kun til at tænke 
på De Slesvigske 
Krige. Tavlen får 
mig også til at tænke 
på de danske soldater i Afghanistan. Krigen i 
Afghanistan og De Slesvigske Krige har 
umiddelbart ikke meget til fælles, og dog lig-
ger de i forlængelse af hinanden. For ikke 
siden De Slesvigske Krige har danske solda-
ter kæmpet og været i direkte angrebskrig og 
haft tab i det omfang – som vi i dag ser i Af-
ghanistan.  Men i modsætning til dengang 
har vi danskere i dag svært ved at se os selv 
som en krigsførende nation. Ja, netop fordi vi 
endte med at tabe i De Slesvigske Krige, har 
vi i de forgangne 150 år ikke været en krigs-
førende nation. Men nu er vi med krigen i 

Afghanistan vendt tilbage til en situation, 
som til dels kan minde om tiden under De 
Slesvigske Krige.  
    Soldater dør og kommer sårede hjem fra 
krigen, militærudgifterne er stigende og den 
politiske og militære håndtering af krigen er 
ikke altid lige elegant.   
    Men i modsætning til dengang er det ikke 
en hel nation, der er i krig. Den folkelige op-
bakning til krigen i Afghanistan har aldrig 

været helhjertet for 
alles vedkommende. 
Mange vil have 
svært ved at forkla-
re, hvorfor vi er i 
krig så langt uden 
for landets grænser. 
Og mange politikere 
kan ikke redegøre 
for, hvori vores mis-
sion består, endsige 
hvornår denne mis-
sion forventes at væ-
re fuldført. Og så 
har vi nogle alliere-
de som fortolker Ge-
nève Konventionen 
ganske anderledes, 
end vi gør. Sager om 
tortur og vilkårlige 
drab på civile fra 
allieret side, er med 
til at forplumre bil-
ledet af en krig, der 
ellers havde til hen-
sigt at fremme de-

mokrati og hindre undertrykkelse.   
    I 10 år har vi kæmpet i Afghanistan og 42 
danske soldater har indtil videre mistet livet i 
den kamp. Det tænker jeg på, når jeg ser på 
mindetavlen i kirken. Så tænker jeg med be-
kymring på de soldater, der i dag vender 
hjem fra krig og på dem, der har mistet en 
søn eller datter. For spørgsmålet er, hvilken 
kamp det er? Og står den mål med de tab, vi 
har haft? Og hvordan skal vi mindes de fald-
ne?  Det synes jeg er svært at svare på – og 
det bekymrer mig.  
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Mogens Knudsen blev 74 år: 
 
KØRTE NYE LASTBILER 
TIL SADDAM I IRAK 
  
Tekst og foto: Karsten Lindhardt 
 

Gårdejer Mogens Askholm Knudsen var 
bedst kendt i Freltofte og omegn som Mo-
gens Skomager. Hans far, Marius Knudsen, 
var skomagermester og musiker i Pederstrup 
i sognet Sdr. Højrup. Knægten lærte tidligt at 
spille trompet og det var praktisk for sønnen, 
at han fulgte faderens læst som skomager-
svend. Hans mor holdt ham pæn og ren og 
sørgede for kost og logi. Faderen lærte ham 
håndværket under parolen:  Sjusk aldrig og 
snyd ingen!   
    Mogens ville være meget andet end sko-

mager. Han vedblev dog som en sidegesjæft 
at banke en ny lædersål på danseskoen, flikke 
et par træsko sammen og sy et nyt læderfor-
klæde til landsbysmeden. Han tog jobs som 
karl på de store gårde, prøvede at stå tidligt 
op som mejerist og  blev senere mælkekusk. 
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Skomagerparret Marius og Clara Knudsen 
med sønnen Mogens og datteren Inger, der 
i dag bor i Nr. Lyndelse  1951 

Mogens Knudens lammegilder tiltrak op til 200 gæster  1986 



Først med hestevogn, senere med lastbil.  
    Han var også langturschauffør hos en jysk 
bilhandler, der solgte 50 nye lastbiler til Iraks 
diktator Saddam Hussein. I ét stræk kørte 
Mogens flere gange sammen med en chauf-
førmedhjælper til Mellemøsten. De sov og 
kørte på skift og standsede kun for at provi-
antere. "Vi fløj hjem fra Bagdad, holdt fri in 
et par dage og kørte igen til Irak med en ny 
lastbil. Dengang vidste vi ikke, at Saddam 

var sådan en blodtørstig satan. Men han be-
talte kontant, og det sætter en jysk bilhandler 
pris på," fortalte Mogens. 
    Mogens var glad for soldaterårene, hvor en 
officer lærte ham at ride. Skomagersønnen 
blev en af Danmarks dygtigste beridere og 
konkurrenceryttere. Iført kjole og hvidt, sorte 
eller grå ridebukser og med høj, sort hat eller 
sort bowler hjemtog han mange sølvpokaler. 
Han nød de smukke heste, nød den hårde 
træning, disciplinen og harmonien mellem 
hest og rytter.  
    Han var sparsommelig og for en større 
opsparet sum købte han købte han udflytter-
gården (efter en brand i Freltofte i 1800-
tallet) på Grønmosevej 8. Han ville skabe et 
stutteri med kostbare rideheste. Han satsede 
på avl og undervisning af egnens unge piger 
og drenge i ridning. Men det løb ikke rundt. 
Avlsarbejdet blev ikke rentabelt. Han blev 
chauffør igen og satsede derefter på får. Det 
gik godt. Hans lammekød var efterspurgt og 
hans årlige salgsfremstød - en kæmpe som-
merfest med spidstegte lammestege og rige-
ligt med øl og rødvin - samlede op til 200 
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Mogens var kompagniets trompetist og sør-
gede for morgenvækning af sine soldater-
kammerater  1956 

 Den unge Mogens var en dygtig rytter og vandt mange præmier ved ridespring konkurrencer 1958 



gamle, nye og kommende kunder. Men Bilka 
og andre supermarkeder kunne konkurrere på 
prisen. Nok var Knudsens kødkvalitet bedre, 
men alligevel sluttede hans fåre-eventyr. 
    Mogens ville aldrig bebrejde andre -  end-
sige Vorherre - noget. Men hans venner og 
gode bekendte, vil gerne beklage hans skæb-
ne. Han blev kun 74 år. Han ville selv havde 

brugt talemåden "at stikke af i utide". Da han 
fyldte 70 år blev han igen spurgt, hvorfor han 
ikke havde giftet sig. "Måske har den rette 
kvinde ikke fundet mig, men der er tid nok 
endnu." 
    Som eneboer oplevede han mareridtet at 
være forladt og hjælpeløs. En mørk aften i 
april 2008 skulle han lige gå gennem den 

mørke lade for at hente en 
kniv i skomagerværkste-
det. Han faldt og kunne 
ikke røre sig. Han blev 
først fundet i kulden og 
mørket et døgn senere. 
"Mit ene ben slingrer og 
min ene arm vil ikke ly-
stre, men roen fejler ikke 
noget. Heller ikke min 
appetit på mad og livet," 
fortalte han senere. 
    Mogens ville helst bo på 
plejehjemmet Humlehaven 
i Nr. Lyndelse for at være 
tæt på søsteren Inger, svo-

Mogens vandt også mange præmier for den vellykkede fåreavl på Danmarks dyrskuer 1985 



geren Ove og niecerne Henriette og Jeanette 
samt alle hans venner, men han blev glad for 
at bo på plejehjemmet Nørrevænget  i Gislev, 
afdeling Tusindfryd. "Her er hjerterum for 
godt humør, plejepigerne er søde og hjælp-

somme og maden er god. Jeg har købt et stort 
fjernsyn og må gerne drikke en bajer sam-
men med min nabo i stuen ved siden af," 
fortalte han. Han sov ind juledag 2011. Det 
ville være logisk at begrave ham i sognet på 
Nr. Lyndelse Kirkegård, men han havde 
valgt at komme i jorden ved forældrenes grav 
i Sdr. Højrup.  
    Mange vil savne Mogens for hans store 
viden, hans varme, sociale forståelse, det lyse 
sind og den smittende lune. 
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Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 

Mogens foran gården på Grønmosevej 8, 
som var en udflytter gård fra Freltofte 

Den gamle smed Niels Erik Andersen i 
Freltofte besøgte ofte sin ven Mogens på 
plejehjemmet i Gislev 



 

 KONKURRENCE 
Hvad er dette og hvad har det været brugt til? 
 
Løsningen sendes til Redaktør Else-Marie Albrekt,  Søstedvej 19 ,  
5792 Årslev eller else-marie@syssel.dk 
Lodtrækning blandt de rigtige svar og vinderen bliver præmieret med en flaske rødvin 


