
  

SOL OG 
SOMMER 
I 1953 PÅ 
FRELTOF-
TEVEJ 

�U KA� JEG BETALE  
MI� BEGRAVELSE 

LEDER DE EFTER GULD? LY� RAMTE LYSTGÅRDE� 

Karin på 90 år 
vandt i Lotto 

 7. årgang nr. 4 - december 2007-marts 2008 



 

 

 

REDAKTIO�E� 
Karsten Lindhardt, journalist, ansvarshavende for tekst og fotos, tlf. 6590 1441, 
e-mail vipi@vipi.dk 
Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse, hjemmesideredaktør og fælledejer , tlf. 6590 2501,  
e-mail finn.ekelund@gmail.com 
Kent Frandsen, bladomdeler, tlf. 2138 5312, e-mail kent-frandsen@hotmail.com 
Tryk: P.C. TRYK 

 

HUSK LIGE! 
Landsbyforeningen for Freltofte, Lumby og Søsted, FÆLLEDEN holder  
generalforsamling i Nyboes Selskabslokaler 
lørdag 29. marts kl. 14.00. Vi byder på god kaffe/te og en stor kage  
til alle medlemmer. 
 
Biolog Anders Kjær, Freltoftevej 28,  indleder før generalforsamlingen med sit 
dias-foredrag: "Blandt penishylstre og stenalderfolk i Rian Jaya, �y Guinea". 
 
ARBEJDSDAGEN på Fælledgrunden lørdag 26. april kl. 10.00. Vi byder på frokost til alle, 
der giver en hånd med. 
 
Vi åbner FÆLLEDGRUNDEN officielt Grundlovsdag torsdag 5. juni kl. 14.00 med sang, 
spil, motion, sport og Else-Marie Albrekt byder på kaffe, kage, øl og vand. 
 
Datoen for den traditionelle NATTERGALETUR gennem Freltofte Mose er endnu ikke fastlagt, 
men regn med sidste halvdel af maj og se det rette tidspunkt i det  kommende Fælled-Blad. 

SÅDA� BETALER DU! 
Freltofte Fælled er en landsbyforening, hvor alle er velkomne – uanset alder, køn, religion, partitil-
hørsforhold og bopæl. Foreningen har en ulønnet bestyrelse. 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 og fornøjelige 
dage med aktiviteter for børn og voksne. Alt er baseret på frivillig arbejdskraft. Fælled Bladet ud-
kommer fire gange om året med 32 sider.  
    Årskontingentet for alle medlemmer er 100 kr.  i 2008. 
    Medlemmer, der får postsendt bladet, skal i 2008 betaler 35 kr. ekstra for porto. 
    Kontingentet kan betales på to måder: 
    1) Via netbank i SYDBANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg.nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 
    2) Kontant eller med check til bestyrelsen: 
        Formand Jens Ole Storm, Mosevej 4, tlf. 6590 1178     
        Inge Frandsen, Mosevej 10, tlf.  6590 1336 
        Else Marie Albrekt, Søstedvej 19, tlf. 6599 1559 
        Claus Arentoft, Freltoftevej 36, tlf.. 6590 1091 
        Karsten Lindhardt, Mosevej 1, tlf. 6590 1441        
Freltofte Fælleds hjemmeside er www.freltofte.info 

DET SIDSTE BLAD! 
Kun fordi du ikke har fornyet dit årskontingent for 2008, så læser du det sidste nummer af Fælled 
Bladet. Du får derfor ikke de lokale nyheder, du kan ikke læse om nye folk, der flytter til, og om 
gamle beboere, der flytter fra Lumby, Søsted og Freltofte. Du kan ikke mere læse om egnens 
spændende historie fra oldtiden over vikingetiden og til hvert hus på egnen, der kan fortælle en 
god historie om de folk, der boede engang og nu i dag. 
    Mere end 175 andre medlemmer har fornyet deres medlemskab i 2008 og får naturligvis leveret 
bladet i april.  Men vi kommer til at savne dig blandt læserne – bare fordi du ikke har betalt.   

                                                                                                                                                -hardt                                                                                                                              2 
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HALLO, HVAD SKER DER HER? Slås forældrene med deres børn, lægger de æg eller 
leder de efter guld? Svaret kan du læse på næste side.  



 

 

Flere forældre end børn kravlede rundt på be-
tongulvet i Ninas og Kurts lade for at samle slik 
op, angiveligt til deres egne børn. Lige den 
søndag i februar, hvor vi fejrede fastelavn, var 
en pokkers kold dag med fint solskin. De store, 
der slog med store køller på de voksnes tønde, 
nåede at få varmen, fordi det varede kun to mi-
nutter, før en kattekonge og kattedronning blev 
kronet. De små, der slog med små køller på  
børnenes tønde, nåede at fryse, fordi køen var 
lang og bunden først blev slået ned efter ni mi-
nutter. Som sædvanlig bød Else-Marie på øl, 
men med minusgrader var det ikke bajervejr. 
Der var god gang i Ninas hjemmebag samt var-
me kaffe og varme kakao. 26 voksne, 21 ud-
klædte børn og fire hunde gav hinanden en hyg-
gelig dag – mellem kuskeslagene.        
                                                                -hardt                                                                         

KOLDE KØLLER 
OG VARM KAKAO 
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VESTPÅ OVER STOK OG STE� 
Det åbne land – kaldet kulturlandskabet – har forandret og 
forandrer sig til stadighed. Mange små biotoper*1) er forsvun-
det i takt med landbrugets effektivisering, såsom levende hegn, 
jorddiger, små moser, enge, kær og mergelgrave. Menneskets 
virke gennem århundreder har altid sat sig spor i landskabet. 
Selv i et - overfladisk set – kedeligt landskab er der mange kul-
turhistoriske spor at finde, og afkodes de, byder de på en uen-
delig dyb brønd af viden og spændende lokalhistorie, der bare 
venter på at blive fortalt. 
Fælled Bladets læsere føres nu på en vandretur gennem land-
skabet mellem Freltofte og �r. Søby, hvor sporene i landskabet 
følges.  
             
*1) �ote: Ifølge Politikens �udanske Ordbog er en biotop et levested for bestemte plante- og dyrearter, der 
kræver de samme levevilkår. 

På toppen af bakken på den nu nedlagte markvej åbner landskabet sig mod vest i et pragtfuldt 
skue mod 0ørre Søby. Lige fremme i skeldiget mellem Freltofte og Lumby ses en enkeltståen-
de Sejlerrøn, og umiddelbart til højre for denne ses - delvist skjult i højt græs - resterne af det 
stensatte overgangssted, en såkaldt stente.  

Foto: JOSP,  �r. Søby Lokalarkiv med flere 



 

  

Anno 2005. Samme landskab, hvor man ved sammenligning af kortet fra 1885, tydeligt ser langt færre hegn, 
mergelgrave og markveje. Landskabet er blevet mere åbent. Hvis du har til selv at studere kort nærmere over 
dit bopælsområde, kan man gå ind på Kort og Matrikel-styrelsens hjemmeside: www.ksm.dk hvor man kan 
finde forskellige historiske, alm. Land og matrikel kort. En god mulighed er også at gå på Odense Bys Muse-
er´s hjemmeside og kigge på det velomfattende Historisk Atlas Fyn. 

Anno 1885. På kortudsnittet er sti- og markvejsforløbet tydeligt. Stenten er markeret med en rød cirkel.  
Bemærk i øvrigt de mange hegn, mergelgrave og markveje, der dengang fandtes. 



Af Jens Ole Storm Pedersen 
 

Det er ikke mange generationer siden, at kultur-
landskabet indeholdt et omfattende net af markveje 
og trampestier, hvorpå folk og fæ færdedes. Børne-
ne gik i skole via skolestierne, landbefolkningen gik 
til kirke ad kirkestier, ungdommen sværmede i de 
lune sommeraftner på kærestestier, kreaturerne hav-
de deres fægange, og selv posten havde sine 
poststier, og andre fandt atter vej gennem gengroe-
de stier. Det var før samfundet blev motoriseret og 
de større stier – kaldet veje – blev asfalteret, at en 
stor del af samfærdselen foregik på gå-ben. 
     Den korteste vej fra Fretofte til Nørre Søby gik 
stik vest over en markvej på gården Vesterleds jor-
der. 

     Gården Vesterled i Freltofte, lå oprindeligt hvor 
huset Mosevej 2 ligger i dag og var landsbyens 
vestligste gård. Hjørnet af gårdens ene stråtækte 
bindingsværklænge lå lidt ud på mosevejen, således 
at man lige nøjagtig – med forsigtighed – kunne 
komme forbi med hest og vogn. Her har der sand-
synligvis oprindeligt været et led, velsagtens i form 
af en låge, som har givet gården sit navn. 
    Landsbyerne og markerne var førhen præget af 
langt flere hegn og markled. Man hegnede ikke dy-
rene inde, men ude. Markleddene havde en vis vær-
di, og var af og til opført i skøderne. I auktionsskø-
det over Møllegården i Freltofte fra 1870 er der 
nævnt to malede markled. 
    Der var mange flere levende hegn end i dag, og 
var hegnene ubevoksede, var der ofte opført et ris-
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�ET AF MARKVEJE OG TRAMPESTIER 

Gården Vesterled i Freltofte og dens beboere omkring år 1900. Gården lå, hvor huset Mosevej 2 ligger i dag, 
men brændte 1906, da lynet under tordenvejr slog ned. Gården blev genopført længere mod vest, hvor den 
endnu i dag ligger på adressen Mosevej 4. 

Den nyopførte gård Vesterled ca. 1910-11. Forenden af indkørs-
len ses tvillingepigerne Karen og Elisabeth, og den yngste af 
Mathea af Peder Simon Pedersens 10 børn og drengen Rasmus, 
der var født i 1903 og overtog gården i 1935. 

Rasmus Storm Pedersen ta´r en tår 
øl af lejlen under havrehøsten på 
Vesterled i 1943. I 1951 kørte han 
med sin traktor i mergelgraven og 
druknede. 



gærde på jorddigerne. Det var et stort arbejde at 
holde disse hegn ved lige, og hvert forår blev de 
synet. Som tommelfingerregel skulle rishegnet kun-
ne holde til, at man med voldsom kraft slyngede en 
træsko ind i det! Om efteråret blevet hegnene åbnet 
og kreaturerne blev lukket ind til afgræsning på de 
afhøstede ager – man opgav ævredet, sagde man. 
    Efterhånden som landbrugene er blevet færre i 
antal og større i omfang og maskinkraft, er der gået 
mange hegn tabt. Allerede i 1926 beskrev kompo-
nisten Carl Nielsen i et brev, at han ved et besøg i 
Nr. Lyndelse lagde mærke til, at mange hegn, som 
han huskede fra sin barndom, var forsvundet. 
    Specielt i 1960´erne og 1970´erne blev mange 
hegn jævnet med jorden. Først i 1992 blev de sidste 
hegn fredede – både sten- og jorddigerne plus de 
bevoksede - men endnu i dag fjernes der hegn -  
selv om de altså er fredede. I øvrigt blev disse jord-
diger her på egen kaldt for grøvder - grøfter. 
    Vesterled, den store, gamle bindingværksgård fra 
1700-tallet, nedbrændte i tordenvejr i 1906, og blev 
genopført et par hundrede meter længere mod vest 
på gårdens hovedlod, i dag Mosevej 4. Markvejen 
gik, og går stadig fra gården ud til et par ler- og 
mergelgrave, som i dag er opfyldte og overpløjet. 
    Lige før disse grave var der i nordlig retning fra 
1987 til 2002 påført en stump markvej, som førte til 
den 20 meter høje og 19 meter vingevindfangs store 
95/20 kilo watt. vindmølle ved navn: ”Sleipner” - 
opkaldt efter ase-guden Odins 8-benede hest og 

opført af interessentselskabet Freltofte Møllelaug.  
    Markvejsstumpen er nu også væk, og hvor stum-
pen startede, ender markvejen mod Nr. Søby blindt 
i dag, men forsætter man vandringen ”lige ud” – er 
der lidt længere henne på højre side et par lavninger 
og stejle skrænter. Det er resterne af nogle gamle 
lergrave. 
    Tidligere var lavningerne vandfyldte og skræn-
terne var mere markante, men årtiers pløjning og 
harvning ”på tværs” og opfyld, har gjort lergravene 
dyrkbare. 
    En gammel historie beretter om en mands druk-
nedød i lergraven, men de nøjagtige kendsgerninger 
herom forsvinder i fortidens tåge. 
    Lidt længere henne af – den i dag ikke eksisteren-
de markvej – lå på ens venstre side en større mer-
gelgrav, også med høje skrænter ned til vandspejlet. 
I denne mergelgrav er det ganske sørgeligt vist, at 
den daværende ejer af Vesterled, Rasmus Storm 
Pedersen i 1951 omkom i en arbejds-ulykke. På 
hans nye Ferguson traktor kørte han i mergelgra-
ven, sad fast under den og druknede. Siden da be-
gyndte opfyldningen af mergelgraven, som var til-
endebragt sidst i 1970´erne. 
    Efter disse grave indsnævredes markvejen til en 
gangsti i det kuperede terræn. Man vandrer op ad en 
mindre bakke, og fra toppen af denne åbnes en stor-
slået udsigt mod Nr. Søby. Vender man sig mod 
nord og kigger mod jorddiget mellem gårdene 
Kærsminde og Vesterleds jorder, kan konturerne af 
de gamle højderyggede agre - fra dyrkningsfælles-
skabets tid – tydeligt ses på de bølgeformede diger. 
De gamle højderyggede agre lå på tværs af jorddi-
get, som blev etableret efter Freltoftes udskiftning i 
1796. Jorddiget har så efterfølgende sat sig efter 
bunden, så derfor kan man i dag se ”aftryk” af de 
gamle højderyggede agre 
    Området hed førhen Freltofte Højager - mere 
herom i en kommende beskrivelse af bebyggelsen 
Mellem Højene. 
    I selve diget ses flere rævegrave,(foto + tekst: 
Rævegrave) og et højt punkt i diget er af Geodætisk 
Institut markeret med en metalfikspunktskugle, som 
bevidner en højde på 67 meter over havet.  
    Vender vi herefter snuden mod syd og lidt tilbage 
mod øst, så er der en fin udsigt mod Freltofte Mose 
med Røjle Skov som baggrund. 
    Øjet falder på det gulkalkede stuehus, som er re-
sterne af Alsmosegård, Mosevej 8. Gården har fået 
navn efter det gamle stednavn for området: Alsmo-
se. Als er afledt af trænavnet Elletræ. De sidste eje-



re, der drev og boede på gården var Johanne og 
Carl Christensen.  
    Carl drev endnu i 1960´erne gården gammeldags 
med ægte hestekraft, men han kom alvorligt galt af 
sted- og til skade - da hans hest løb løbsk med ham 
og hesteriven. Han fik en tur med rundt i riven, og 
blev aldrig ”helt sig selv igen” – og døde cirka et års 
tid efter. 
    Johanne forpagtede herefter jorden ud delvist til 
gårdejerne Åge Jensen på Elmely, Mosevej 6, og 
Henrik Pedersen på Søbylund.  De konkurrerede 

også om jorden, da enken sidst i 1960´erne ville 
sælge Alsmosegård. Det blev Åge Jensen, der løb 
af med den til Henrik Pedersens store ærgrelse, og 
han fortalte senere – med slet skjult ærgrelse – om 
det sidste afgørende fællesmøde hos Johanne, hav-
de han: ”..ikke taget en stor blomsterbuket med”.  
Det havde Åge Jensen, og han løb af med gården. 
En tredje mand var også utilfreds med ikke at have 
fået gården. Det var Hans ”Bihl” Pedersen på Hol-
megård, den ejendom på Mosevej 17, der i dag er 
pragtvilla, som den nuværende ejer Svend Johnsen 
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VÆR� OM JORDDIGER�E! 
Siden 1992 har sten- og jorddigerne været fredet og beskyttet af en lov. Desværre forsvinder der lige så 
stille, og næsten i ubemærkethed stadig jorddiger – også her og der på egnen trods fredningen. 
    En typisk fremgangsmåde er, at jorddigerne barberes lidt smallere år efter år med ploven, hvorefter de 
så til sidst pludselig står tilbage, som en ganske smal og skarprygget vold – for så året efter helt at forsvin-
de. 
    For den rationelle og effektive landmands synspunkt er mange af disse diger og hegn kun i vejen og til 
stort besvær for de store landbrugsmaskiner, og det er jo på sin vis forståeligt nok. 
    Derimod har grøfterne stor leve- og spredningsværdi for plante- og dyrelivet. De store rene kornmarker, 
levner i dag ikke megen plads til de insekter og ukrudtsfrø, som både dyr og fugle lever af. 
Digerne er også vigtige fortidsspor, som fortæller noget om landets kulturhistorie, og de fremstår ofte som 
smukke markante linjer i terrænet, og dermed understreger de landsskabsformerne. 
    Billedet af jorddiget, der løber vest for Freltofte ud mod horisonten, er fotograferet i dets næstsidste 
leveår, midt i 1980´rne, før det helt forsvandt. Endnu i 1970´erne var det et bredt dige, delvist bevokset 
med et smukt velduftende syrénhegn. Hegnet omkransede en lille mark på små 2. tønder land, der blev 
kaldt for Skomagerløkken .I baggrunden mod nord ses ejendommen på Freltoftevej 6.  
    Efter udskiftningen af Freltofte i 1796, blev mange af de nye skel grøftevolde lagt på tværs af de højde-
ryggede agre. Aftrykket af de middelalderlige agre i skelgrøften mellem Vesterleds og Kærsmindes jorder, 
da jordvolden har sat sig efter det underliggende terræn. 



Bagmanden og formanden Jens Krogsgaard indviede møllelaugets nyopsatte vindmølle. Han døbte 
møllen Sleipner efter den 8-benet hest med vinger i Valhalla-riget.  Derefter trykkede han på en 
kontakt og vingerne begyndte at brumme og dreje rundt  Det var en majdag i 1987 med højt blæse-
vejr. Men den kolde regn kunne anpartshaverne i Freltofte Møllelaug godt have undværet, mens de 
drak kaffe på den nøgne mark til højre for gården Vesterled. Møllen blev revet ned i 2002,  fordi 
den sluttede med at være udslidt og utidssvarende.                



har sat til salg. Ifølge Hans ”Bihl” burde han have 
haft Almosegård, da han lige havde fået traktor! 
    I begyndelsen af 1980´erne rev Åge Jensens søn, 
gårdejer Jon Jensen, de gamle stråtækte bindings-
værks længer ned. Den var sandsynligvis opført 
sidst i 1700-tallet. Østlængen så jeg blive nedrevet, 
og den var bygget af soltørrede lermursten, som Jon 
blot kom i markvejen, hvorefter vejr og vind førte 
dem tilbage til Moder Natur, og inderst i muren, 
træfletværk – vel af hasselgrene – med påklasket 
ler, såkaldt lerklining, som endnu omkring år 1800 
var den gængse byggeskik og en velkendt 
”økologiske” byggemåde siden oldtiden. 
    Kigger vi nu mod syd-vest, falder øjet på en stor 
gård, med mange driftsbygninger og med �r. Søby 
Mose i baggrunden. Det er Søbylund, der i dag ejes 
af føromtalte Henrik Pedersens søn, Anders Ditlev 
Pedersen. De mange bygninger er kyllingehuse. 
Hvert hus indeholder ca. 40.000 slagtekyllinger.  
    Oprindeligt bestod gården blot af to små ydmyge 
husmandssteder på det yderste Nr. Søby jord, græn-
sende til Freltofte. Det var to gamle stråtækte bin-
dingsværkshusmandssteder på omkring 5. tdr. land, 
som brændte i 1949. Førstehåndsvidner til branden 
var knægten – nu afdøde - Bent Sørensen, søn af 
Esther og Laurits Sørensen, Mosevej 7. Han så 
røgskær, da han cyklede på Mosevejen, og hentede 
”knejten” Poul Storm Pedersen på Vesterled, og 
sammen cyklede de i fuld fart ud af markvejen, 
hvor de så de to husmandssteder nedbrænde i løbet 
af bare fem minutter – længe inden Falck nåede 
frem. 
    Den ene ejendom blev aldrig genopført, men blev 
lagt sammen med den anden, som Valdemar Eg-

gert genopførte. Han solgte i 1954 ejendommen til 
Henrik Pedersen, og hustruen Nina, som snart med 
stor energi og dygtighed fik samlet mere jord til 
ejendommen, og de byggede de første kyllingehu-
se. 
    En årsag til Henrik Pedersens drive, var måske en 
stor ydmygelse, han blev udsat for i �r. Søby 
Brugsen. Henrik ville kort tid efter overtagelsen af 
husmandsstedet bygge til. Nr. Søby Brugs var den-
gang – som det almindelige på landet – forhandler 
af byggematerialer. Henrik troppede op i butikken 
og spurgte om lov til at købe cement og mursten på 
konto, ligesom de andre bønder i Nr. Søby gjorde. 
Brugsuddeleren var i tvivl om Henriks kreditvær-
dighed, men da formanden for brugsbestyrelsen – 
en lokal gårdejer – netop var i butikken, var det jo 
nærliggende at spørge ham. 
Og det gjorde han så. Formanden kiggede Henrik 
an, overlegent fra top til tå, og sagde NEJ! 
Det var et svidende ydmygende nederlag, som Hen-
rik aldrig glemte, og det var sikkert en af årsagerne 
til at han har gjort det så godt – han skulle vise dem!  
    I slutningen af 1960´erne fik Henrik en ung karl, 
der snart forsøgte at overgå ham i ekspansionsiver 
og virketrang. Det var Jørgen Elkjær Knudsen, 
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I grøftevolden ses denne højdemarkering fra Geo-
dætisk Institut, der bevidner en højde på 67 meter 
over havet. 

Rævene har fundet grøftevoldene ganske anvendeli-
ge som boliger. 



der kort tid efter overtog Susan Hansens hjerte og 
hendes fødehjem, den 48 tdr. land store Østergård, 
Vandværksvej 4 ved Nr. Søby. Hendes far var den 
lidt bryske Mose Hansen, som havde været i fol-
ketinget for partiet: ”De Uafhængige”, Et ultra 
konservativt parti. 
    Jørgen Elkjær Knudsen opbyggede op gennem 
1970´erne en af Danmarks største svinebedrifter, 
på 800 søer og 15.000 slagtesvin. Han var langt 
forud for sin tid i sin forretningstankegang og i at 

effektiviserer og rationaliserer sit landbrug. Nu op-
lever man svinebesætninger i denne størrelsesor-
den. 
   Men med ét var det slut! I sidste halvdel af 
1980´erne stoppede svineproduktionen nærmest fra 
den ene dag til den anden, og det enorme byg-
ningskompleks, der strakte sig i flere bygningslin-
jer helt ned til markvejen ved gården Østerlund, 
som han også ejede på Vandværksvej 6, blev ned-
taget og genanvendt i Jylland. Det var ikke dårlig 

12 

1906 Almosegård set fra nord-vest. Johanne Christensens barndomshjem, og her er hun i 1906 fotografe-
ret sammen med familien, stående forrest i haven i hendes pæne lyse kjole. Hendes forældre var Maren Kir-
stine og Anders Sørensen. Drengen ved hendes side hed 0iels, og var en plejesøn, der senere fik husmands-
stedet "Tagehus", der stadig ligger ved siden 0r. Søby skole Almosegård for 100 år siden en smuk, velholdt 
bindingsværks- og stråtækt gård med et nyere stuehus fra 1890´erne. Tavlene (murfyldningen) mellem bin-
dingsværket bestod delvist af ubrændte og kun soltørrede lermursten og inderst fletværk og lerklining". 

2008 Almosegård set fra syd-øst. Kun det gule stuehus og et lille udhus er nu tilbage. De gamle og kønne 
udlænger i bindingsværk, sandsynligvis fra 1700-tallet, blev revet af den nuværende ejer, Jon Jensen på går-
den Mosevejvej 6,  i 1980´erne, Almosegårds adresse er Mosevej 8. Karen og Poul Storm Pedersen overlod 
slægtsgården Vesterled på Mosevej 4 til næste generation og har lejet det Almosegårds gamle stuehus. 



ligeledes et ganske fint vue til fra markvejen. I for-
grunden - i denne kiggeretning - falder øjet på det, 
som ligner en kvadratisk plantet vildtremise, en 
lund, hvor rådyr og fasaner ynder at holde til, men 
lad jer ikke narre – det er Grumsted. 
    Efter ophævelsen af dyrkningsfællesskabet og 
udskiftningen af Freltofte i 1796, blev her oprettet 
et husmandssted, der i starten af 1800-tallet blev 
beboet af Rasmus Rasmussen, med tilnavnet 
Grum, så derfor blev ejendommen kaldt for 
Grumsted.  Stedet bestod af både Freltofte og Nr. 
Søby jord, og regnes i dag for et Nr. Søby sted.  
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Søbylunds omfattende bygningskompleks, set fra 
Almosegård-siden. Der er tre slagtekyllingehuse, der 
hver især kan indeholde 30-40.000 slagtekyllinger. I 
dag er der 122 hektar til gården. Desuden ejer An-
ders Ditlev Pedersen 60 hektar., bl.a. gården Frede-
riksfeld ved Røjle skov på 42 hektar. 

Jørgen Elkjær Knudsens Østergård, set fra den tidli-
gere 0r. Søby Skole på Røjlevej. Den røde bygning 
til højre er 0r. Søby Vandværk. Tidligere lå Øster-
gårds svineavlsbygninger i flere linjer helt ned til 
gården, men svineproduktionen er nedlagt og byg-
ningerne er solgt til en svineproducent i Jylland. 

økonomi, som tvang ham til at nedlægge svinebe-
driften, men derimod en klar nøgtern vurdering af 
fremtidens miljømæssige krav og problemer. Går-
den ligger klods op af vandværket, så han drev 
derefter gården som et rent planteavlsbrug på 300 
hektar jord. 
    Han ændrede også totalt hele landskabets ud-
seende på �r. Søby Mark, som før hans tid var et 
smukt fynsk kulturlandskab med masser af leven-
de hegn, grøfter og mergelgrave, og et særkende 
var de mange gamle stynede pile og poppeltræer i 
hegnene og langs småvejene. Alt dette blev 
ubarmhjertigt ryddet for at give plads til nye kæm-
pestore landbrugs-maskiner og rationel drift af 
agerjorden, så landskabet i dag fremstår som et 
åbent kornslettelandskab. Måske for at rette op på 
fortidens synder, har han netop ladet nyplante en 
flere hundrede meter lang allé, fra Røjlevej, op til 
gården på Vandværksvej 4. 
    Jørgen Elkjær Knudsen købte også Jervelunds 
75 tønder land store gård, Ærtekildegård, og ryd-
dede den så eftertrykkeligt væk fra jorden overfla-
de, så der ikke i dag findes spor af den, udover en 
sølle forblæst busk ved Vandværksvej, hvor den 
lange alle´ op til gården begyndte. Alt dette er der 
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Mange generationer har haft sit slidsomme 
udkomne på gården Grumsted i mere end 150 
år. Bygningerne blev kun nødtørftigt vedlige-
holdt, og det gamle bindingsværk og stråtag 
var mestendels bevaret, fordi ejerne ikke havde 
råd til nybyggeri. 
    Men i 1996 blev ejendommen mondæn. Den 
blev købt rimeligt billigt af den pengestærke 
familie  �evermann, der straks gik i gang. 
med gennemgribende restaurering med sans 
for nogle de historiske værdier og detaljer. 
Familien pyntede op med kønne og værdifulde 
antikviteter.  Bygningshistorikere mente, at 
Nevermanns ved at fjerne det meste af den 
originale indmad i huset havde fjernet både 
sjælen og indretningsstilen i det gamle bonde-
hus. ”Skulle vi virkelig have skabt en bondeku-
lisse inde i denne helt tomme ruin? spurgte de i 
Bo Bedre, der præsenterede det ”moderne 
bondehus” på forsiden og tre sider inde bladet i  
februarnummeret 1976. Bo Bedre viste også en 
grundplan over stuehuset, der bestemt ikke 
ligner en ruminddeling fra begyndelsen af 
1800-tallet.                                                                                                                                                                                                                                                 
    Kun dele af nogle få skillerum blev bevaret 
for at vise fritlagte bindingsværksbjælker. Mo-
destilen var i 1970´erne murstensvægge inden 
døre og brune eller røde stofmøbler. Murstene-
ne var både håndstrøgne og mørkerøde i næ-
sten alle rum. Det skule give en ”massiv hyg-
ge”, men rummene forekom meget mørke. 
Familien  havde ingen husdyr og dog - flotte 
skind fra enten lam eller ko lå mange steder i 
huset.. I køkkenet, der var et åbent rum sam-
men med entreen, blev der altid dækket op til 
middag med fire tallerkner og fire glas  - til fire 
retters mad. Et særligt detalje var  den indbyg-
gede trækuls-grillovn med plads til 30 argen-
tinske bøffer ad gangen. 
    Den store entre gav adgang til soverummene 
og toiletterne på 1. sal. Her står også en almue-
malet kiste fra 1700-tallet og en stor, engelsk 
øreklapstol fra 1800-tallet. 
    Ved det gamle skillerum mellem stuerne og 
stalden blev pejsestuen indrettet. Gulvet blev 
gravet op for at få større loftshøjde. Her stod 
fjernsynet ikke, og rummet blev mest brugt, 
når familien havde gæster. Efter en god mid-
dag var det behageligt at sætte sig foran den 
åbne pejs og nyde kaffen og konjakken. Næ-
sten alle rum er belagt med smukke, sorte ski-
ferklinker, der også stjal lyset. 
    Havestuen med franske døre ud til haven 
blev næsten aldrig brugt, men rummet var 
dejligt lyst med hvidmalede, vandskurede mur-

stensvægge.   
    Det kombinerede sove-, badeværelse og 
sauna var familiens stolthed. Det runde bade-
kar i kingsize-størrelse var importeret fra Vest-
tyskland. Der var indlagt varme i trinene, i 
gulvet og  under badekarret.. Hvem sagde 
energikrise? spørger Bo Bedre-skribenten sig 
selv. Det tog tre kvarter at fylde badekarret, før 
”luksus-dyret” kunne sænke sig i det varme, 
velduftende vand. Hvis det kneb med tiden, så 
kunne badet forkortes til fem minutter i bruse-
badet til venstre for ”Poolen.” . 
    Udlængerne blev ligeledes luksuriøst  indret-
tet og inddraget til beboelse. Nevermann brød 
sig ikke om det mere end 150 år gamle navn 
Grumsted på husmandsstedet. Tilflytterne ville 
gerne have et mere landligt og romantisk navn 
og fandt på Moselund på adressen på  Tørve-
gyden 4. Med god vilje lå lystgården nær Frel-
tofte Mose. Lunden kan derimod ikke stedfæ-
stes. 
    I 1975 flyttede familien Nevermann fra Mo-
selund til Brasilien og benyttede herefter stedet 
som sommerbolig. Resten af  året blev det lejet 
ud lejede det ud resten af året. Mange kendis-
ser boede - i kortere eller længere tid – til leje 
der. Skuespiller og teatermand Klaus Pagh 
boede her, mens han havde et engagement på 
Odense teater, Villy Bechmann, tidligere cy-
kelsprintmester og direktør for Carmen Curlls 
boede også her i en periode. 

Tv-journalisten Ole Andreasen, bonkammerat 
med Uffe Ellemann-Jensen, og senere EF–
parlamentariker, boede her, da han som nyud-
nævnt chefredaktør forgæves forsøgte at gen-
rejse Fyns Tidende i foråret 1975. Et halvt år 
efter drog han tilbage til København og blev 
underdirektør og pressechef for Tuborg og 
Carlsberg.  Både Ole Andreasen og bladets 
politiske redaktør og folketingsmand Jens Pe-
ter Jensen holdt af et godt glas øl , og i Odense 
var Albani det foretrukne mærke. 
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    Ved siden af Grumsted alias Moselund mod 
nordvest på adressen Vandværksvej 10 ligger et 
lille  husmandssted, som blev kaldt Polakhuset. 
fordi det var ejet af Albert og Maria Przdklasa, der 
stammede fra Polen og var hentet som arbejdsfolk 
til herregården Søbysøgård før 1. verdenskrig. Især 
var der mange såkaldte roepiger på herregården. 
Ligesom så mange af omegnens husfolk, handlede 
”Polakken”  hos Harald Købmand Hansen i Frel-
tofte. Han vandrede ad markvejen med en pileflet-
kurv over armen altid iført en gammeldags blåstri-
bet vadmelsbondeskjorte og kasket på hovedet.  
    Tilbage på gangstien, der ikke findes mere, van-
drer vi nu mod ejerlavsskellet til Lumby, hvor 
overgangen af grøftevolden skete over en såkaldt 
stente, hvis rester endnu er bevaret. Stenter er sten-
satte overgangssteder til at forcerer hegnsskel og 
jorddiger. Den vestfynske lokalhistoriker Børge 
Jensen har samlet og lokaliseret gamle stenter, og 
han beskriver denne stente således: 
”Den frie overgangssten hælder meget mod nord – 
sandsynligvis efter menneskelig indgriben og for-
styrrelse af anlægget. Stentestenen måler ca. 60 x 
75 cm i et lidt skævt rektangel og er uregelmæssigt 
i tykkelsen, op til 40 cm. Kun østsiden er nogenlun-
de glat, ligesom hjørner og kanter her er afrundet 
på samme måde, som det træffes ved kantstødte og 
isskrurede blokke i morænemateriale. De spredte 
hugspor kunne tyde på, at man har pyntet på natu-
rens værk og ellers brugt blokken, som den fore-
fandtes. Som en undtagelse er denne over-
gangssten ikke af granit, men derimod af en lys, let 
rødlig kvartsit i en tæt og hård struktur”. 
    Stenter er i virkeligheden kulturhistoriske spor af 
og en markering af menneskers færden i landska-
bet i fortiden. De har lidt samme skæbne som man-
ge stier og markveje, der alle er jævnet med jorden. 
    Børge Jensen har først stødt på selve ordet Sten-
te i Østrup By-lov fra 1598: ”Item huilckenn som 
giør Stente paa nogen Mandtz Gierder.”, altså la-
ver en ulovlig overgang i et gærde.  
Faktisk forelægger der et ældre kendt navn på en 
stente, og så oven i købet i her i dette beskrevne 
område. Fra nogle adkomster fra herregården Sø-
bysøgård anno 1550 er blandt flere lokaliteter, 
nævnt stednavnet; Dodegaardslyng og Dodegaard 
stente, som skulle være beliggende i området mel-
lem Nr. Søby, Lumby og Freltofte. Tør vi næsten 
ikke tro på, at vi her har det gamle navn på sten-
ten? 
    Af andre stednavne fra adkomsterne fra 1550, 
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En time efter lynnedslaget var der stadig en del ild 
og gløder, som brandfolkene måtte slukke i den lyse 
sommermorgen. 

0r. Søby vognmanden Kristian Pedersen har sit 
tilholdssted på gården Birthesminde. Han står på 
taget  af en af sine lastbiler i 1983 under oprydnin-
gen af Moselund. 

Moselund blev aldrig genopbygget. Brandtomten 
blev overtaget af naboen, gårdejer Henrik Pedersen, 
og henligger i dag som et helle for vildtet. Af og til 
gør den gamle brandtomt nytte som lagerplads for 
Søbylunds kyllingemøg. 



kan nævnes Freltofte grøft og gierder, Alsmose, 
Elsholm, Grønmosehus og have, Hvede-
holmskrog og Tranelyng-og holm. Traneholmen 
er det store træomkransede vandhul, som mange i 
dag kalder for Børge Godskes Mose, beliggende 
på tidligere Birthemindes jord mod skellet til 
Lumby Toftegård. Indtil for ganske nylig henlå 
mosen ensomt og fredfyldt – nu drøner trafikken 
tæt forbi på den nye omfartsvej, landevejen mel-
lem Årslev og Nr. Søby. 
     Stien forsatte over Lumbygårds jorder, på 
gamle kort nævnt som Lønnehøy, til sogneskellet 
mellem �r. Lyndelse og �r. Søby sogne. Her er 
der ingen spor efter en stente, da hegnet i dette 
hjørne nærmest er pløjet væk. Fra sognegrænsen 
igen vestpå ca. 600 meter langs det stadig bevare-
de dige, delvist begroet med levende syrenhegn, 
til Vandværksvej, nær gården Birthesminde, 

Vandværksvej 12. Her gik stien over i bivejen til 
Nørre Søby. I dag ender denne vej – Skolegyden - 
blindt på grund af omfartsvejen – lavet i 1986 
uden om Nr. Søby. 
    Beboerne på gården Birthesminde har gennem 
århundreder benyttet tilnavnet Godske. Selv om 
forskellige slægter har ejet gården, har tilnavnet 
Godske været så stærkt knyttet til gården, at alle 
beboere af ejendommen har overtaget navnet. 
Ved udskiftningen af Nørre Søbys jorder i 1783 
lå gården ved Kirkesøvej 10, og fæstebonden hed 
Jørgen Godskesen. Hans efterslægt har haft går-
den indtil 1830´erne, hvorefter en ny familie får 
gården i fæste. I 1850-erne sælger Søbysøgård 
sine fæstegårde, og først nu bliver Nr. Søby Mark 
bebygget af de mange gårde, som har deres ho-
vedlodder her, bl.a. Østergård, Ærtekildegård og 
gården matr. nr. 5a. 

Ejendommen på Vandværksvej 10 Nr. Søby 
set fra Freltofte siden. I den nære fortid blev 
stedet kaldt for Polakhuset, da det var ejet 
af Albert og Maria Przdklasa. De kom til 
Nr. Søby som gæstearbejdere fra det fattige 
Polen i årene før 1. Verdenskrig. Sandsyn-
ligvis var de blevet hvervet af en tysk ar-
bejdsformand, der sørgede for, at de ankom, 
holdt øje på arbejdspladsen, at de arbejdede 
hårdt og længe, sørgede for, at de blev 
sendt hjem til Polen igen – og ikke mindst 
glædede sin arbejdsgiver i Danmark med at 
sikre polakkerne en usædvanlig ringe beta-
ling for deres arbejde. Den største arbejds-
giver var herregården Søbysøgård, og vi 
ved, at både Albert og Maria begyndte på 
godsets marker. Hun kom i roerne, der var 
forudbestemt  kvinder, og når roe-sæsonen 
var forbi, var det normalt, at kvinderne blev 
sendt hjem til Polen. Maria var flittig, 
tjenstivrig og altid flink. Hun fik lov til at 
arbejde på herregården hele året. Og Albert 
gjorde ligeså. Parret drømte om at få deres 
eget paradis – et hus, nogle tønder land jord 
og et par husdyr. Drømmen blev  med nøj-
som flid opfyldt, men det var svært at leve 
af husmandsstedets afgrøder alene, og Al-
bert tog derfor alt forefaldende arbejde, 
bl.a. jobbet som mælkekusk med egen hest 
og vogn.  
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En datter fra denne Godske-familie, Hansine Mar-
grethe, kaldet Sine, født i 1884, bliver gift med 
gårdejer Jørgen Emil Jensen på Elmely, Mosevej 
6 i Freltofte. De er bedsteforældre til Elmelys nu-
værende ejer, Jon Jensen. Hendes broder Hans Pe-
ter Godske overtager gården, og hans datter Karen 
Godske, bliver gift med Christian Pedersen på 
Bækgården, Kærsmindevej 2  i Freltofte omkring 
1930. 
    Det bliver for meget for ejeren af Vesterled, 1892
-1935, Peder Simon Pedersen, der på fynsk tunge-
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Resterne af den gamle stente ved overgangsstedet, 
hvor stien krydsede skel-diget mellem Freltofte og 
Lumby. Gamle adkomster fra herregården Søbysø-
gård midt i 1500-tallet, nævner Dodegårds-stenten, 
beliggende i området mellem 0r. Søby, Freltofte og 
Lumby. Måske er det navnet på denne stente, men 
stednavnet Dodegård kendes ikke i dag, og dets 
placering er os ukendt. Området bag stenten på 
Lumby-siden, kaldes på udskiftningskortene fra sidst 
i 1700-tallet for Lønnehøy. 

Godskernes gård, 

Birthesminde set fra 

syd-øst. I dag bebor 

Birthe Godske gården. 

Hun er enke efter Per 
Godske, der døde 

pludseligt i 2005 af en 

blodprop. 

Den tidligere fæstebonde �iels Hansen blev 
nu selvejerbonde og navngiver storsindigt 
gården efter hustruen, Birthe Andersdatter – 
Birthesminde.   
    Komponisten Carl �ielsen skriver om 
gården og dens beboere i hans fremragende 
erindringsbog, Min Fynske Barndom. Carl 
0ielsens storesøster Sophie Mathilde �iel-
sen tjente på gården, og lille Carl kom ofte 
hos Per Godskesen, som egentlig hed Peter 
�ielsen Godske, og beskriver dem således: 
”...Det var nogle prægtige mennesker, og jeg 
vidste intet bedre end at komme over og be-
søge dem. .. Konen, Maren Kirstine, sagde 
bestandigt, at jeg skulle have hendes elskede 
datter, når vi blev store; bedre kunne hun 
ikke give mig, sagde hun. Datteren – Anne 
Sofie – var hendes kæreste på jorden. Hun 
forgudede hende, og det blev hendes egentli-
ge livsindhold, men på den måde også hen-
des livs tragedie.  
    Datteren Anne Sofie, den smukke pige med 
det lange gyldne hår, som familien muntert 
leger, at Carl bliver gift med, bliver alvorligt 
syg, og dør i 1875, 7 år gammel.  ”..til sidst 
lukkede hun sine smukke barneøjne for be-
standig. Moderen var utrøstelig. Hun talte 
næsten ikke om andet sin lille datter”. 
    Det var svært for familien at overvinde 
tabet af datteren, og i 1882 sælger de gården 
til Hans Hansen, der snart også bliver titu-
leret Godske og viderefører navnet. 



mål og ikke uden lune, bekendtgjorde: ”..nu er jeg 
træt af alt det kjærsterenderi på markvejen, og for 
øvrigt, så er der godsker nok i Freltofte” – hvoref-
ter han lod stien fra mergelgraven til stenten oppløje 
tillige med nogle gamle tværgående grøftevolde. 
    Karens bror, Børge Godske overtager 
Birthesminde i 1944, og driver den 48. tdr. land sto-
re gården sammen med hustruen Sylvia. De adopte-
rer to børn, en dreng og en pige. Drengen Per 
Godske overtager gården og sælger efter et par års 
ejerskab i 1990, det meste af agerjorden fra til gdr. 
Henrik Pedersen, Søbylund, Tørvegyden 2, Nr. Sø-
by. Henrik Pedersen havde gennem mange år pas-
set jorden for Børge Godske, og i dag driver Hen-
riks søn Anders Pedersen jorderne. 
    Anders Pedersen lod i 1997 opføre en 600 kilo 
watt �icon vindmølle på Godskes jord tæt på Tra-
neholmen, og med adgang fra markvej over Lumby 
Toftegårds jorder, en markvej der i dag krydser den 
nye omfartsvej. Denne mølle er 46 meter høj og har 
et vingefang på 48 meter. Da vindmøllen Sleipner 
ved Mosevej i Freltofte blev opført i 1987, var den 
en af de største møller, som fandtes på det tids-

punkt. Nok til at dække 40 almindelige parcelhuses 
årsforbrug i EL. Bare 10 år efter blev Anders Peder-
sens mølle opført – nu over 6 gange større – så man 
ved selvsyn nu kunne konstatere, at Sleipner virke-
de nærmest ynkelig lille ved siden af. 
    Per Godske dør pludseligt midt i 40 års alderen i 
2005 af en blodprop. Enken bebor nu gården. 
Bygningerne er opført 1912, 1924 og 1930 og er 
således ikke de samme bygninger, Carl Nielsen 
havde sin gang i. Nr. Søby-vognmanden Kristian 
Pedersen har i mange år holdt til på gården med 
sine røde lastbiler. 
 
I et kommende nummer af Fælled Bladet 
går turen lidt længere nordpå - til proprie-
tærgården Lumbygårds landskab, som net-
op nu er blevet gennempløjet af den nye om-
fartsvej. Vi besøger Eskelund Banken, og 
bebyggelsen Mellem Højene – og der kastes 
lys over områdets mange gravhøje og om 
fund af et Bronzealder-sværd i 1942. 
 

Gården Ærtekildegård er i dag totalt 
fjernet fra jordens overflade. I lang tid 
var eneste tilbageblevne bevis på går-
den en sølle vindblæst busk ved Vand-
værksvej, hvorfra den lange allé op til 
den 75 tønder land store gård begynd-
te. Gården var i mange år ejet af Jer-
velund-familien, og den var ligesom så 
mange andre af 0r. Søbys gårde på 
marken udflyttet fra selve landsbyen 
ca. 1850 i forbindelse med gårdens 
overgang til selveje. Midt i 1980´erne 
blev Ærtekildegård jævnet med jorden 
af den nye ejer, Jørgen Elkjær Knud-
sen. Billedet er taget kort, før det skete. 



I 1997 lod gårdejer Anders Ditlev Pedersen på Søbylund, Tørvegyden 2, opføre en 46 meter høj, 600 kilo 
watts 0icon vindmølle på et jordstykke, der tidligere hørte under gården Birthesminde. 
I baggrunden ses husmandssteder på Rødeledvej. Bevoksningen med graner bag møllen omkranser det vand-
hul, som mange i dag kalder for Børge Godskes Mose, men det oprindelige navn var Tranelyng- og holm. I 
forgrunden ses skel-diget mellem Freltofte og Lumby, og det næste jorddige er sogneskellet mellem 0r. Lyn-
delse og 0r. Søby. 
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Karin Madsen: ”Underligt at jeg skulle blive næsten 90 år, før jeg skulle opleve at få en pæn 

sum på bankbogen.” 



Karin fra �r. Søby vandt i 
lotto: 

JEG HAR �U RÅD 
TIL MI�  
BEGRAVELSE 

Karin har hele livet været nøjsom, og hun 
har hele tiden bevaret sine klare holdninger 
og bestemte meninger. I årene 1918 til 
1975 har hun boet på forskellige adresser i 
Odense og siden i Nr. Søby. Først på en 
lille gård på Radbyvej og i dag i et beske-
dent rækkehus på Hestegangen i  landsby-
ens i centrum. ”Jeg kunne ikke forestille 
mig at bo andre steder end i Nr. Søby. Her 
bor min datter Birgit og nogle af mine bør-
nebørn og oldebørn, og her bor også mine 
venner.” 
    Karin Madsen har aldrig været velhaven-
de. Gennem det lange liv har hun arbejdet 
hårdt og kæmpet for at skaffe penge til 
mad, huslejen og tøj familien. Hun kender 
ikke til luksusproblemer, hvor hun skulle 
tage stilling til, om hjemmet skulle have to 
eller tre fjernsyn. Hun har aldrig optaget et 
lån og ønsker ikke at skylde nogen noget. 

Hendes stuer er ryddelige og hyggelige, 
men bestemt ikke prangende. Puderne har 
hun syet og broderet selv, og næsten alle 
billederne på væggene er hendes egne bro-
derede motiver. 
    Enkefru Karin Madsen har mod sædvane 
været lidt misfornøjet og bekymret. Folke-
pensionen slår lige akkurat til mad, husleje 
og nogle få – helst gratis – fornøjelser. 
Bankospil hver tirsdag aften og en Lotto-
kupon om ugen med få rækker skal der 
være råd til. Hun fylder 90 år den 23. marts 
i år, og hun ville gerne fejre sig selv sam-
men med sine venner i Salen hos Hedvig 
Rasmussen i Nr. Lyndelse.  Men hun har 
ikke haft råd. Hun vil også gerne sørge for 
en ordentlig begravelse. ”Af mig selv. Pæn 
kiste, pæne blomster og efter min begravel-
se skulle min familie og venner gerne have 
noget godt at spise og noget godt at drikke. 
Alle skal have kaffe, dessert og skal vælge 
mellem sherry og portvin”. 
    Det er muligt, at lykkens gudinde kan 
tilsmile enkelte af os. Men Karin oplevede 
tilsmilingen i Lokal Brugsen i Nr. Søby i 
begyndelsen af marts. Hun købte en ny 
lottokupon og afleverede den gamle til 
kontrol. ”Karin, du har vundet et meget 
stort beløb. Vi må ikke udbetale dig så 



mange penge. Du må gå til din bank og få 
hjælp,” sagde brugspigen til hende. 
    De fleste søbynitter har nok tænkt, at det 
var ærgerligt, at lottogevinsten ikke tilfaldt 
dem, men de er også enige om, at Karin er 
den i byen, der både trængte og fortjente 
heldet mere end andre. Hun gik ned i sin 
bank i Nr. Lyndelse med lottokuponen 
godt gemt i dametasken, som blev holdt tæt 
til kroppen. Men Sydbank–staben kunne 
mærkværdigvis ikke hjælpe og henviste 
hende til Danske Bank i Odense. 
    Karin Madsen har aldrig haft råd til en 
bil og har derfor heller ikke spildt penge på 
et kørekort, og det hænder ganske ofte, at 
hun tager rutebilen ind til Odense for at 
besøge gamle bekendte. Men hun blev lidt 
forvirret over at løbe spidsrod mellem 
Brugsen, Sydbank og Danske Bank, så hun 
bad sin datter Birgit om hjælp. 
    Gevinsten er et sekscifret beløb. Det nøj-
agtige beløb holder Karin for sig selv. ”Jeg 
lod den store sum blive i banken. Jeg vil 
ikke have så mange kontanter liggende i 

Fire generationer: Karin Madsen til venstre, i midten moderen Laura 0ielsen med oldebarnet 

Anette på skødet og barnets mor og Karins datter Birgit til højre. 

rækkehuset og risikere at få ubudne gæ-
ster.” 
     ”Alle min gæster er inviteret til min 90-
års fødselsdagsfest. Jeg betaler kontant. Og 
jeg behøver ikke at bekymre mig om min 
begravelse. Der er penge nok til en fin be-
gravelse. Livet igennem har jeg lært, at det 
er trygt at have lidt penge på bankbogen. 
Underligt at jeg skulle blive næsten 90 år, 
før jeg oplevede det. Men jeg ikke tænkt på 
at lave mine vaner eller lægge mit liv om, 
blot fordi jeg har fået et større beløb på 
bankbogen.”      
                                                            -hardt                                                                                                                             
                                                                        
Læs i det kommende nummer af 
Fælled Bladet om frøken Karin �iel-
sens slidsomme og utrolige arbejds-
liv. Efter konfirmationen arbejdede 
hun om formiddagen på mejeriud-
salg og tog et ekstra job som ung pi-
ge i huset om eftermiddagen for at 
tjene til en cykel. Svend Madsen blev 
manden i hendes liv. 
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 Bjarne Knudsen blev 64 år: 
HA� VIDSTE AT 
HA� SKULLE DØ 
Bjarne Ejnar Knudsen hørte til en af de mange store 
slægter på Freltofte-egnen med efternavnet Knudsen.. 
Han var stolt af det navn. Han blev født på smedegår-
den på Jyllandsgyden 13. Gården var ejet af hans far-
bror, der var smed og boede alene på 1. sal. I stueetagen 
boede Bjarnes forældre. Faderen var smed, Bjarne og 
hans Lillebror blev smede. Under Besættelsen flyttede 
Bjarnes forældre med børnene til Freltoftevej 36 (Inge 
Zenner og Claus Arentoft bebor huset i dag). Men det 
var dårligt isoleret og for fugtigt, så  smedefamilien flyt-
tede tilbage til Jyllandsgyden. Senere købte Bjarne det 
lille husmandssted på Freltoftevej 38, og her indrettede 
han et moderne smedeværksted i en af husets fløje. Det 
undrede ham, at hans tre børn alle skiftede det gode 
navn Knudsen ud med enten købenavne eller ægtefæl-
lens efternavn. Typisk sagde han bare: Det må de da 
selv om.” Bjarne var godmodig og skyede stridigheder. 
Han havde svært ved at sige fra og påtog sig flere gange 
store opgaver, som ikke gav overskud. 
    Bjarnes mor, Erna Knudsen lever endnu og klare sig 
selv i en lejlighed i Ringe. Det var været tungt for hen-
de, at hun har overlevet begge sine sønner.  Lillebrode-
ren Gunni havde kvindetække og tillige held  med en 
række forretninger. De brødre holdt meget af hinanden, 
og Gunni forsøgte gang på gang at trække storebrode-
ren ind i sine spekulationer. Men Bjarne sagde altid tø-
vende nej tak. Gunni døde for et par siden af en blod-
prop i sin luksuslejlighed i Nice.  Samtidig konstaterede 
en læge, at Bjarne var ramt af mavekræft. Han blev ud-
sat for flere serier med KEMO-kure, og behandlingen 
gav ikke meget håb. Den tykke, bomstærke og altid 
venlige mand tabte både håret og 45 kilo. ”Jeg har haft 
et godt liv,” fortalte han til  Fælled Bladet. 
”Kræftsygdommen kan gå begge veje. Enten bliver jeg 
rask igen  eller også dør jeg ret snart.” 
    Bjarnes kone, Inga, datter af smedemester Olsen i 
Sdr. Højrup, døde af kræft for 10 år siden. Han var for-
tvivlet over hustruens sygdom og den dystre prognose 
for helbredelse. Han blev opsøgt af Jehovas Vidner og 
meldte sig – mod god betaling – ind i den omstridte 
sekt., der lovede ham, at Gud ville helbrede hans kone. 
Han forsøgte at overtale Inga til at blive medlem af sek-
ten på hendes dødsleje. Aldrig i livet, nægtede hun. 
Bjarne fortsatte til sin død med at betale og få trøst af 
Jehovas Vidner. Han talte stort set aldrig om sin religion 
– hverken med sine børn, venner og bekendte. Han blev 
begravet i sektens rigssal i Odense, brændt og nedsat i 
en urne på sektens kirkegård. Jehovas vidner havde lo-
vet ham at sørge for at bringe Inga, der ikke ønskede at 
blive brændt, bragt sammen med Bjarne urne. Sekten 
kontaktede graveren og kirketjeneren Tage Daugbjerg 
ved Nr. Lyndelse Kirke dagen efter Bjarne Knudsens 
død. Jehovas Vidner blev afvist med henvisning til re-
spekt for gravfreden..                                                -hardt 

Bjarne boede alene i de sidste ti leveår i det gamle 
og meget velholdte husmandssted i Palleshave. 

Bjarne var en fortræffelig amatørmusiker på harmo-
nika. Lillebroderen Gunni blev professionel og kun-
ne spille på  flere instrumenter. 

Michael Frydendal, Bjarnes ældste søn, er ansat i 
politiets antiterrorkorps. I midten står Michaels søn 
og Bjarnes sønnesøn Casper på 18 år. 
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Dødsfald 
LATTERMILDE 
ESTER BLEV  
MÆT AF DAGE 
Ester Sørensen var uendelig træt og mæt af 
dage. Hun gik dårligt og støttede sig til hen-
holdsvis krykker, rollator og kørestol. Hun hu-
skede skidt og sagde det selv. Hun mistede 
også sit uforlignelige gode humør, da hendes 
mand Laurits siden 1939 blev dræbt ved en 
faldulykke på Langfredag i 2006. Den efterlad-
te familie skrev i dødsannoncen, at vor kære 
mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor er 
stille sovet ind på Humlehaven. Det tidligere 
alderdomshjem, der nu har skiftet navn til sund-
hedscenter i Nr. Lyndelse. Ester ønskede ikke 
at leve mere. Farvel og tak til denne verden. 
Goddag til den uendelige lange søvn uden be-
kymringer, problemer og kødets skrøbelighed. 
    Præsten ved Nr. Lyndelse Kirke, Thue Peter-
sen, fortalte før jordpåkastelsen, at der var ”højt 
til loftet ” i de lavloftede stuer i det trelængede 
husmandssted på Mosevej 7 i Freltofte. Her 
voksede hendes fire børn op. Hun forgudede 
dem og nød at se de mange kammerater, som 
børnene slæbte hjem. Laurits og Ester var ikke 
velbeslåede, men de betalte enhver sit, og der 
var altid mad nok til alle husets gæster. Tre af 

hendes børn blev født under Besættelsen. Bent i 
1940, Frede, der bor i en nyere villa på Mose-
vej 5, kom til verden med et skævt grin i 1942. 
Hanna kom til i 1944 og Kisser, som skattevæ-
senet og folkeregistret vedholdende kalder for 
Kirsten, blev til i 1948. 
    Ester Sørensen var lattermild, men smilet 
kunne stivne, hvis børnene ikke opførte sig 
ordentligt eller når hendes sunde retfærdigheds-
sans blev krænket. Den stovte, fynske kone og 
Laurits solgte gården og flyttede ind i en lille, 
nydelig villa og en have så stor, at den snildt 
kunne passes. I Nr. Lyndelse fejrede hun kron-
diamantbryllup sammen med Laurits i 2004. 
De nød at feste sammen med familien og igen 
oplevede alle, at Laurits og Ester lo meget sam-
men                                                            -hardt                                     
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Grethe og Børge 
viser perlen frem 

Kort efter at min familie flyttede til Freltofte, 
opdagede vi at huset på Grønmosevej 4 ligne-
de vores eget på en prik. Alle detaljerne i mur-
værket er identiske. Måske bor vi i nogle af de 
første typehuse. Min søgen efter spændende 
haver rundt om i Freltofte og omegn bragte 
mig til huset med den nydelige lille forhave. 
Tænk hvis haven bagved er lige så spændende! 
    Da jeg træder ind ad døren i havemuren, ved 
jeg, at jeg har fundet en have lige efter min 
smag. Børge og Grethe Gerken tager hjerteligt 
imod mig, og vil meget gerne vise mig deres 
perle. De fortæller, at de har boet i huset i 50 
år, og at huset er bygget i 1910. Da vores eget 
er bygget i 1907, bliver vi hurtigt enige om at 
murermesteren må have øvet sig på vores hus 
før han byggede deres. 

    Efterhånden som Børge og Grethes 3 børn 
voksede op, fik de mere og mere tid til at pusle 
om haven. Og anstrengelserne har virkelig bå-
ret frugt. Selv i sin lidt visne efterårsdragt, ser 
man tydeligt at hér bor nogle mennesker, der 
brænder for at holde en have med så mange 

Anders Kjær finder en have så smuk 
Straks man træder ind i Gerkens have, fornemmer man, at dette er en have med passionerede ejere. 

Børge og Grethe Gerkens hus på Grønmose-
vej 4 med den nydelige forhave. 



  

forskellige planter som muligt. De fortæller, at 
bedene stille og roligt har fået lov til at gnave 
sig ind på plænen. Nu er græsset forvist til sti-
erne, der bugter sig mellem de stensatte bede. 
Intet under, at haven for år tilbage blev por-
trætteret i ”Haven”, Haveforeningens med-
lemsblad. 
    Overalt i haven rager specielle træer og bu-
ske op, og Grethe tager mig straks under ar-
men, og trækker mig hen for at se en fantastisk 
Acer griseum (Papirlønnetræ), der står i sine 
flotteste efterårs-gule/røde/orange farver. Gre-
the er hele tiden efter mig, fordi jeg træder ind 
i bedene for at tage billeder. Børge slipper da 
heller ikke for kærligt skænd, da han senere 
flytter lidt visne blade i hendes del af haven. 
Haven er nemlig delt i to dele med hver sin 
flittige havemester. 
    Haven bærer præg af at være lukket ned for 
vinteren, og Børge har da også flyttet de fleste 
af de frostsårbare planter ind i det rummelige 
drivhus. Inden længe skal en stor del af dem 
fragtes op på loftet i stuehuset. Jeg synes det er 
meget flot at de 80 år gamle ben klarer trapper-
ne endnu en sæson. 
    Efteråret har efterhånden også sat sit præg 
på resten af Fyn, og det er tid at gøre sæsonens 
vækst og udbytte op. Jeg blev anbefalet at tale 
med Forsøgsmedarbejder Kim Nielsen ved 
Forsøgscenteret i Årslev, ”Han ved alt om 
frugt og bær…” En opringning satte syn for 
sagn, og Kim gav mig en grundig indføring i 
årets gang i plantagerne og frugthaverne. 
    Det tidlige forår, hvor temperaturen var over 
20ºC i dagevis, gav frugttræerne en perfekt 

start på væksten. Blomsterne sad længe, og 
varmen fik rigtig sat gang i insekterne, som 
flittigt bestøvede blomsterne. Træerne satte 
bunker af frugter, og nu skulle de bare have en 
varm sommer for at bugne til høsttiden. Alle 
talte om mulig rekordhøst. Meeeen sådan gik 
det ikke helt. Sommeren var drilsk, og vejret 
skiftede mellem småvarmt, småkøligt og regn-
vådt. Frugterne voksede sig  måske nok store, 
men al regnen gjorde, at de slet ikke var i stand 
til at bygge frugtkødet ordentligt op. Mange af 
årets frugter er derfor ikke særligt søde og alt 
for løse i kødet. Kim advarer imod at forsøge 
at gemme æbler m.m. for længe i garagen, da 
de simpelthen vil rådne hurtigere end sædvan-
ligt. De sene sorter kan man vente så længe 
som muligt med at høste, da lidt nattefrost ska-
ber lidt ekstra sukker i frugterne. 
    Frugtavlerne fik ingen rekordhøst i år, 
tværtimod. Kim fortæller at en fynsk avler 
f.eks. har måttet sende 700 tons spiseæbler til 
mosteriet. De blev skadet af de kraftige hagl-
vejr der flere gange hærgede i sommerens løb. 
Kombineret med den fugtige sommer voksede 
æblerne sig ganske enkelt ud af de haglskade-
de skind, og gav frit spil for fugle, skadedyr og 
svampeinfektioner. Tilsvarende har blommer, 
sødekirsebær, pærer m.fl. lidt kranke skæbner. 
    Samtalen drejer sig ind på skadedyr, og 
hvad man kan gøre for at holde dem ude af 

Grethe Gerken elsker at pusle om haven og 
dens planter. 

Børge Gerken har fået de sårbare planter ind i 
drivhuset, før frosten sætter ind. 



frugthøsten. Han fortæller om forskellige fug-
leskræmsler. Han klukker lidt, mens han beret-
ter om tyske avlere, der har ansat folk til at 
cykle rundt i plantagerne. De er udstyret med 
et helt arsenal af båthorn, klokker, kanoner, 
fløjter og klaptræer, og afholder koncerter fra 
tidlig morgen til sen aften. Tilsyneladende har 
de held med at holde stærene lidt på afstand. 
Kim siger at man fint kan gøre det samme i 
haverne herhjemme, men at man alternativt 
kan hænge et par Cd’er op i snore. De blinker i 
solen og skaber uro blandt fuglene. For at 
komme skadelige insekter i forkøbet, kan man 
invitere et blåmejsepar eller to ind i haven. Sæt 
et par fuglekasser op med huller på 28 mm, 
ellers kommer der musvitter eller gråspurve i 
dem, og de sjusker med insektfangsten…. 
                                      andkjaer@hotmail.com 

Efterårets farver stråler fra Papirlønnen med det latinske navn Acer Griseum. 



 

DE GÅR LIGE TIL KØBMA�DE� 
Der var sol, det var sommer og familien med mor, datter og søn går på den sydlige del af 
Freltoftevej i juli 1953. Det skal hente kaffe hos købmandsparret Harald og Signe. Kaffe og 
kaffe? Den rigtige kaffe kunne stadig kun købes i små mængder på rationeringsmærker. Så 
det blev kun til den ”kaffe”, der var lavet på korn. Det er Rich´s, der drik´s, hed Richs-
sloganet. Lørdag aften blev også forsødet med et kræmmerhus med hjemmelavede bolsjer af 
købemandens de bedste. Yngre gifte koner gik altid med tørklæde på hovedet .Både i Freltof-
te og i Morten Korch-filmene. Hun har et stramt bælte på for at understrege de kvindelige 
former i den sommerlige kjole. Lillepigen har den fine kjole på – den med den store sløjfe i 
ryggen. Drengen har det moderigtige tøj på. Fin jakke, korte bukser, lange strømper og hvide 
lærredssko. Fotografen er Niels Erik Andersen                                                                -hardt 
                                                                                                                                                


