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Først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til Lærkedal. Vi håber, I må få et rigtig godt ophold på 
Lærkedal. Det gælder, uanset om I er her på lejrskole, på kursus, eller noget helt andet. 
Netop det, at stedet bruges til så mange forskellige formål, og af så mange forskellige mennesker, 
er stedets styrke men også dets akilleshæl. 

Lærkedal ejes af Naturstyrelsen, men drives af Trente Mølle Naturskole. Det er ikke bemandet 
med folk. Forskellige lejere har meget forskellige standarder for f.eks. oprydning og opførsel! 
Derfor denne mappe.

I den prøver vi at beskrive og komme med alle de oplysninger, vi kan komme i tanke om, man har 
brug for som lejer og bruger af stedet. Svigter strømmen? Hvad gør jeg med affaldet? Hvad med 
brænde? Eller…? Forhåbentlig står svaret her. Hvis der er noget, I synes mangler i mappen, så 
kontakt os på trente@trente.dk, så vi kan få det med.

Vi håber, I får et rigtigt godt ophold på Lærkedal.

VelkommenVelkommen
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Faciliteter
Når I lejer Lærkedal, lejer du storshelteret samt det lille shelter ved siden af. Derudover lejer du 
også bjælkehytten samt udekøkkenet med tilhørende bålsted. I kan også benytte jer af broen ud 
på søen. Madpakkehuset og bålpladsen i forbindelse hertil er offentligt tilgængelige og kan også 
benyttes, men med den forståelse, at andre også kan være der. 

Storshelteret
Storshelteret har plads til 30 personer. Der er bålsted i 
midten.

Det lille shelter
Det lille shelter har plads til 6 personer. Det kan bruges som 
”lærer-shelter” eller hvis et af børnene trænger til et frirum 
eller....

For at skærme for vinden, er der et læsejl, som kan findes 
i reolen i depotrummet i bjælkehytten. Det hænges op på 
krogene i åbningerne på den side af storshelteret, hvorfra 
man ønsker læ.

Læsejlet sættes op med elastikken på krogene. Start med 
hjørnerne og læg mærke til krogene allernederst - se billedet 
til højre.

Husk at lægge læsejlet på plads igen, så det ikke ”bliver 
væk”.
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Bjælkehytten
Bjælkehytten indeholder et opholdsrum, køkken, toilet, 
soverum samt et depotrum.

Opholdsrummet har borde og stole til 20 personer. Desuden 
er der 10 ekstra stole. Rummet har egen udgang og det er 
her I finder varmepumpen.

Køkkenet er udstyret med køle-fryseskab, komfur, vask, 
elkeddel, kaffemaskine, køkkengrej samt service og bestik til 
40 personer.
Medbring selv: Opvaskemiddel, sæbe, kaffe- og thefiltre, 
affaldssække, køkkenrulle, karklude, viskestykker og 
håndklæder.

Toilettet indeholder et toilet og 
håndvask. Det er også her, I finder 
vandvarmeren og hovedhanen til 
vandet ved udekøkkenet. 

Bemærk: Der er ikke badefaciliteter på 
Lærkedal.

Soverummet indeholder en køjeseng 
med plads til to personer. Der er også 
to stole og et cafébord samt et skab.

Medbring egen dyne/sovepose med 
videre.

I depotet findes en masse grej til undersøgelser af naturen. 
Det er også her, I finder brænde samt gryder, økser og 
lignende til udekøkkenet.

I skabene findes også rengøringsmidler og -udstyr samt udstyret 
til disk golf.
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Udekøkken og bålsted
Lige uden for bjælkehytten er der et bålsted med tilhørende 
grillrist. Brænde, bålgryder, trefod, økser og lignende findes i 
depotrummet. Husk at almindelige gryder og pander IKKE 
kan bruges til bål.

Stålbordet og vasken gør det muligt at lave mad udendørs. 
I åbner for vandet på hanen under bordet. Den virker dog 
først, når I har åbnet for hovedhanen inde i bjælkehytten. 
Udekøkkenet vil gradvist blive udvidet og forbedret.

Broen
Det kan være hyggeligt at stå på broen ude på søen og 
kigge efter dyrene, der flyver og svømmer rundt. Brug den 
også som platform, når I skal fiske efter karusser eller fange 
smådyr med vandketcherne.

Fiskenet, vandketchere, opbevaringsglas, bakker og bøger 
findes i depotrummet.

Husk ikke at lade børnene være uden opsyn, når de er på 
broen.

Madpakkehuset
I kan bruge madpakkehuset til spisested eller til at kigge på 
smådyr. Men husk, at madpakkehuset er offentligt, så alle 
andre har også lov at være der.
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Ankomst

Afrejse

Nøglen afhentes efter aftale med Trente Mølle.

Nøglen virker til kæden, der spærrer vejen ned til området, samt til bjælkehytten. Når I har kørt 
alle jeres ting ned til pladsen, så kør venligst bilerne op på den offentlige parkeringsplads og sæt 
kæden på igen.

Tænd for køleskabet og fryseren.

Tænd for varmepumpen, hvis I ønsker det. Husk den kører på el. Se under Varmepumpe på side 
7.

Gør rent - se afsnittet Rengøring på side 6.

Tag stikket ud på elkeddel og kaffemaskine og sluk for køleskab og fryser (husk at lade dørene stå 
åbne). Sluk for varmepumpen, hvis I har brugt den.

Hvis I brugt Disk golf udstyret, så tjek om der mangler disks.

Har I brugt udstyr fra grejbanken, så tjek at der ikke mangler noget og der ikke er noget, der er 
gået i stykker.

Aflæs el i skabet uden for hoveddøren.

Husk at gøre op hvor mange sække brænde, I har brugt.

Luk for hovedstophanen (vand) inde på toilettet, hvis I har brugt udekøkkenet.

Tjek at alle døre og vinduer er lukket og låst og alt lys slukket.

Husk at sætte kæden på hen over vejen, når I forlader stedet.

Nøglen afleveres på Trente Mølle (Trentevej 7, 5672 Broby). Hvis vi ikke er på kontoret, så aflevér 
nøglen i postkassen.
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Rengøring
Rengøringsmidler og udstyr kan findes i et af skabene i depotrummet.

Nøgle til papirautomaten på toilettet findes i skabet på toilettet. Ekstra papir kan findes i samme 
skab. Hvis der mod forventning mangler noget, så giv os venligst besked, så vi kan få fyldt op 
igen.

Husk dog at medbringe viskestykker, karklude og køkkenrulle.

Ved afrejse skal køkken (inklusiv køleskab og komfur - husk at lade dem stå åbne), toiletter og de 
forskellige rum rengøres. Samtlige gulvarealer skal fejes/støvsuges og vaskes.

Alle flader (borde, vindueskarme etc.) afvaskes med en fugtig klud.

Alle stole er sat på plads.

Affald fjernes. Ingen ferskvarer, papkasser og returflasker må efterlades.

Brugte undervisningsmaterialer rengøres, tørres og sættes på plads.

Udekøkken rengøres, hvis I har brugt det.

Husk at fjerne affald fra de to shelters, bålplads og udeområdet.

Slutrengøring af bjælkehytten kan evt. bestilles i forvejen.

Affald
Affald smides i containerne på pladsen. Der sorteres kun 
mellem dåser/flasker og restaffald.

Der vil blive opført en decideret containerplads. 
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Brænde

Vand

El

Der forefindes brænde i depotrummet. Økser (eller 
brændekløver og mukkert, hvis man foretrækker det) 
findes samme sted. 

Brænde betales pr. sæk. Oplys antallet af sække, I har 
brugt, når I oplyser om endeligt deltagerantal og elforbrug 
i forbindelse med den afregningen.

Hvis I oplever, at der er ved at mangle brænde, så 
kontakt os venligst, så vi kan fylde op.

Skal I bruge udekøkkenet, så åbn for vandet ved at dreje 
på det blå håndtag (se billedet).
Husk at lukke igen når I forlader stedet!

Aflæsning af el foregår i målerskabet 
lige uden for hoveddøren.

Relæer findes i entréen. 
Ekstra sikringer er ved relæerne, hvis 
der skal skiftes. Bemærk de 
forskellige Ampere (A). 

Varmepumpe
Varmepumpen findes i opholdsrummet. Den styres ved hjælp 
af den lille controller til venstre for varmepumpen. På 
bagsiden af bjælkehytten findes den anden del af pumpen, 
hvor der også er en afbryder. Tjek om den er tændt, hvis ikke 
pumpen virker.

MEGET VIGTIGT: Husk at slukke for varmepumpen før I 
forlader stedet.
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Indkøbsmuligheder og anden information
Nærmeste indkøbsmulighed er Spar Broby, Stationsvej 30, 5672 Broby, som ligger 4,2 km væk. 
Der er åbent hver dag fra 7.00 til 21.00.
Der findes andre indkøbsmuligheder tæt på i Glamsbjerg og Haarby.

Nærmeste sted, der kan tankes benzin og diesel er OK-tanken på Byvænget 24, 5672 Broby.

Nærmeste apotek er Glamsbjerg Apotek (Søndergade 70, 5620 Glamsbjerg), som ligger 6,5 km 
væk.

Kontakt på Trente Mølle Naturskole:
Tlf. 6268 1979
Mail: trente@trente.dk
www.trente.dk

Får på Lærkedal.1960’erne.

Hjemmeslagtning. 1960’erne.

Mælken køles. 1960’erne.
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Brand og uheld
Som lejere er I selv ansvarlige for at have førstehjælpsudstyr med.

I tilfælde af uheld kontaktes almindelig praktiserende læger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udenfor åbningstiden kontaktes Lægevagten i Region Syddanmark på tlf. 7011 0707.

Tandlægevagten træffes lørdag, søndag og helligdage kl. 9-12 på tlf. 9944 0809.

Kiropraktorvagten Fyn træffes lørdag, søndag og helligdage kl. 9-10 på tlf. 7020 3642.

Hvis I har brug for at tilkalde ambulance eller brandslukning, så er adressen:
Lærkedal
Præsteskovvej 17
Vøjstrup
5672 Broby

HUSK i givet fald at låse kæden over vejen op, så bilerne kan komme ned til stedet.

Brandtæppe og brandslukker forefindes lige inden for 
hoveddøren.

Brandtæppet frigives ved at hive ned i de to sorte stropper for 
neden.

Brandslukkeren er en pulverslukker, der virker mod brand i de 
fleste materialer.

Der er opsat to røgalarmer. En i soverummet og en i 
opholdsstuen. Tjek gerne at de virker, når I ankommer. De testes 
ved at holde knappen på røgalarmen inde et øjeblik.
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Aktiviteter
Der er mange muligheder for aktiviteter på Lærkedal. Her er nogle forslag:

Har I lyst til at kaste jer over at lave mad i det fri, så er 
der bålsted i shelteren og ved bjælkehytten. Håndvask 
og bord står foran bjælkehytten. Gryder og treben står i 
depotrummet. 
Husk at ”almindelige” gryder og pander til komfuret IKKE 
kan tåle at blive brugt over bål.

Tag en gåtur i området. Den afmærkede gule sti fører jer 
f.eks. gennem skovene og de afgræssede områder og 
blandt andet op til Synebjerg, hvorfra man har en 
fantastisk udsigt.

Der er selvfølgelig også mange muligheder for at 
undersøge områdets dyre- og planteliv. 
I depotrummet findes en del forskelligt grej og bøger til 
dette, så I kan kaste jer over indsamling af smådyr, fiske i 
søen eller... 

Der er også mapper med forslag til undervisning og 
aktiviteter, hvor aktiviteterne beskrives, så de er lige til at 
gå til. Det drejer sig om emnerne: Skov og træer, 
Møgbiller - et lorteliv, Faldfælder, Karussen samt Dyr i 
vand.

Der er også mulighed for at få besøg af en naturvejleder 
fra Trente Mølle. Kontakt os for muligheder, priser og 
andet.

Hvis I har mountainbikes med, så er det oplagt at bruge Mountainbike-sporet, der ligger lige ved 
siden af.

Har I lyst til et spil diskgolf, så er der en 9-huls bane på området. Der forefindes tasker med grej i 
depotrummet, hvor der også er en mappe med vejledning og guide til diskgolf og banen.
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Historien
Lærkedalsgården, som nu er beliggende i Præsteskoven, lå oprindeligt i præstegårdshaven i 
Nr. Broby og markerne lå uden for byen. Det var oprindeligt en fæstegård, der hørte under 
Lunde gård. Den, der fæstede gården, skulle svare landgilde til Lundegård, d.v.s. at 
vedkommende skulle betale leje for gården. 

I det følgende kan du læse lidt om Lærkedals historier og de personer, der har boet der.

1664
Det første materiale, der kan findes om Lærkedal er fra 1664, hvor det fremgår i Rentekammerets 
matrikel for Salling Herred, at Lærkedal var skattepligtig for 14 td, 1 skp og 1 fj. land.

1 td. (tønde) land svarer til 5.516,2 m²
1 skp. (skæppe) land svarer til 1/8 td. land, dvs. 689,5 m²
1 fj. (fjerding) svarer til 1/4 skæppe, dvs. 172,2 m² 

Derudaf kan man regne ud, at de jorder, som hørte til lærkedal var på lidt over 78.000 m² eller 7,8 
ha (hvilket svarer til ca. 12 fodboldbaner).

På det tidspunkt hed fæsteren Jens Madsen. Han skulle betale følgende landgilde til Lundegård, 
som bestod i:

36 skpr. byg (skpr. er en skæppe, som svarer til 1/8 tønde som svarer til 17,4 liter).  
30 skpr. havre. 
1 fierring smør (1 fjerding var en kvarttønde og svarer til 34,8 liter) 
1 foer oxe (en fedekalv eller -kvie) 
1 boel galt (en halvstor gris) 
1 lam, 2 gæs og 4 høns
9 skilling i erridspenge (som er penge, der betales i stedet for hoveriarbejde).

Desuden skulle han så (her er td. et rummål, som svarer til 139,1 liter):
15 td. rug, l½ td. byg, 2 td. blandet korn (2 sorter i samme mark) og 3 td. havre. 

LÆRKEDAL 1939
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1688-1717
I Nyborg Amtsstuematrikel for Salling Herred fremgår det for årene 1688 og 1701, at fæsteren hed 
Mads Andersen. Om - eller hvordan - han var i familie med Jens Madsen vides ikke. 

Gården var nu sat til at betale skat af:
13 td. hartkorn, 7 fj., 0 skpr. og 2 alb.
Hertil kommer 2 skpr. og 2 alb. svinsolden.

Hvor hartkorn er en jordværdienhed. Man kan ikke uden videre regne om fra areal til hartkorn, da 
det afhænger af jordens kvalitet. På Fyn var 1 td. hartkorn ca. 5 td. land.
1 tønde hartkorn = 8 skæpper hartkorn = 32 fjerdingkar hartkorn = 96 album hartkorn. Så Gårdens 
jorde var nu 66,2 td. land, hvilket svarer til ca. 36,5 ha.

Svinsolden var det areal af bøge- eller egeskov, hvor der kunne gå svin og spise olden, som var 
en vigtig forretning for datidens skovejere. Heraf kan vi konkludere, at der nu hørte skov til 
Lærkedal (ca. 1500 m²).

Mads Andersen døde i 1717 som 68-årig.

1717-1751
Ifølge Lundsgårds fæsteprotokol blev fæstningen af Lærkedal overtaget af en vis Hans Hansen 
efter Mads Andersen. 

Hans Hansen giftede sig med en pige, der hed Maren Christensdatter. De fik børn, og et af dem 
døde i 1763. Når vi tager skifteprotokollen til hjælp, står der, at Maren Christensdatter var gift to 
gange. Første gang med Hans Hansen, der døde i 1751 og anden gang med Niels Jørgen sen. 
Han var seks år yngre end sin kone, hvilket var meget almindeligt. Ved at gifte sig med enken på 
gården blev han altså fæstegårdmand.

Høstarbejde. Formodentlig 1950’erne
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1751-1789
Niels Jørgensen overtog altså fæstet af Lærkedal efter sin kones første mand, der var død kort 
forinden. 

Han var iøvrigt den første fæster, der blev registreret i en folketælling. Det var i 1787. 
Folketællingen fortæller om, hvor mange der boede på stedet i 1787:  
Familie
Niels Jørgensen, husbond, 68 år, han i 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer. 
Maren Christensdt., kone, 74 år, hun i 2. ægteskab.
Tjenestefolk
Rasmus Hansen, 30 år (han bliver den næ ste fæster, dog på visse betingelser).
Anders Hansen, 15 år. 
Karen Rasmusdatter, 15 år. 
Karen Madsdatter, 26 år. 
Johanne Sørensdatter, 1 år.

1789-1824
Rasmus Hansen overtog gården inden Niels Jørgensen var død. Der blev stillet betingelser for 
overtagelsen. Det skal li ge nævnes, at Rasmus Hansen var født i Vøjstrup i 1757. Han var en 
nevø til Niels Jørgensen. For at kunne overtage fæs tet efter sin onkel skulle han forpligte sig til 
at gifte sig med Niels Jørgensens steddatters datter, Ane Madsdat ter i Vejle. Dette bryllup foregik 
i marts måned 1790 i Vej le kirke. Denne unge kone kom til at bo på Lærkedalsgården i en lang 
årrække.

Rasmus Hansen og Ane Madsdatter korn til at gennemleve en me get betydningsfuld periode i 
dansk landbrugs historie, de kom nemlig til at opleve udskiftningen. 
Deres gård var nemlig en af de 7 gårde i Nr. Broby, der måtte flyt te ud på marken.

O
dense Å

Nr. Broby 
før 1796

Kirke

Bro eller 

vadested

Lærkedal Mod Odense

Mod Staaby

Mod Faaborg

Mod Vøjstrup

Mod Egeballe

Præstegård
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Hvilken omvæltning har det ikke været. De var vant til at bo tæt ved deres naboer i Nr. Broby, og 
nu blev gården flyt tet herud i Præsteskoven. Vejene var dårlige, forbindelsen til landsbyen har 
været besværlig, og man har følt sig u tryg og alene i det øde område.

De første tilløb til udskiftning fandt sted i 1764-65, men udskiftningen tog først for alvor fart i 
1790’erne. Til gengæld gik det hurtigt, da den først kom i gang, og udskiftningen af landets 
omkring 5000 ejerlav var stort set gennemført omkring 1810.

Tanken bag udskiftningen var enkel. Hver gård i landsbyen skulle så vidt muligt have sin jord 
samlet på ét sted, eller i det mindste fordelt på så få stykker jord som muligt. Jordfordelingen blev 
holdt inden for det enkelte ejerlavs jorder, og ved samlingen af jorden skulle der ikke ske 
ændringer i ejendomsstørrelsen målt i jordværdi (hartkorn). Dette gjorde, at man nogle steder 
kunne få et langt, kileformet markstykke, som gik ud fra ens gård i landsbyen, mens man andre 
steder var nødt til at flytte gården væk fra landsbyen og ud i marken, som det skete for Lærkedal. 
Ofte blev hele gården pillet ned og genopført på det nye stykke jord. Men om det skete for 
Lærkedal, har vi ikke kunnet finde ud af.

Luftfoto 1959.
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I folketællingen 1801 er gården flyttet ud fra Nr. Broby. Der boede nu følgende på Lærkedal:
Familie
Rasmus Hansen, 45 år, husbond, bonde og gårdbeboer.
Ane Madsdatter, 35 år, kone
Mette Rasmusdatter og Anne Marie Rasmusdatter, deres børn på hhv. 6 og 2 år. 
Tjenestefolk
Peter Jørgensen , 20 år.
Kirsten Jensdatter, 18 år.
Peder Nielsen, 11 år.

Rasmus Hansen døde i september 1824. Enken giftede sig ikke igen, men hun fik lov at beholde 
fæstegården i 13 år, ind til hendes søn Niels Rasmussen var gammel nok til at fæste gården. Dette 
skete i 1837.

1837-1840
Niels Rasmussen levede kun 3 år efter det. Han var ugift og havde ingen børn. I 1839 var datteren 
Karen Rasmusdatter på 29 år blevet gift med med den unge Rasmus Madsen inde fra Vøjstrup. 
Brylluppet stod i Nr. Broby kirke 26/7-1839.

Den gamle svigermoder, Ane Madsdatter, der var startet som gårdmandskone in de i Nr. Broby, 
som havde måttet flytte ud på marken, og som allerede i 1824 havde mistet sin mand, døde i 1849 
ef ter et langt liv. Hun blev 83 år.

Maleri af Lærkedal. Ukendt årstal.
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1840-1884
Ifølge folketællingen i 1840 boede der:
Familie
Rasmus Madsen, 25 år. Gårdmand.
Karen Rasmusdatter, 32 år. Hans kone.
Tjenestefolk
Hans Larsen, 24 år.
Jørgen Christensen, 23 år.
Jørgen Rasmussen, 17 år. 
Marie Hansdatter, 21 år.
Anne Catrine Hansdatter,18 år.
Aftægtskone/gårdmandsenke
Ane Madsdatter på 74 år.

Den nye Lærkedalsbonde hed altså Rasmus Madsen, som havde giftet sig til gården. 
Ægteskabet blev af meget kort varig hed, for allerede den 24. august 1843 døde Karen 
Rasmusdatter, 35 år gammel. Der var ingen børn i ægteskabet, og Rasmus Madsen giftede sig 
igen. Denne gang giftede han sig med en pige fra Vøjstrup. Det var en datter fra Lundsgård, hun 
hed Ellen Christine Lars datter, og hendes forældre var afdøde Lars Rasmussen Lunde og hans 
kone Erikke Susanne Hansdatter.
 
Rasmus Madsen boede længe på Lærkedal og det gik godt for ham, han blev sognefoged i en 
årrække - hele 32 år. Han oplevede også hoveriets ophør i 1850, hvor tvangsarbejdet blev 
erstattet af et pengebeløb. For Lærkedals vedkommende 3 Rigsdaler, 1 Mark og 2 Skilling.

Sognefoged Rasmus Madsen og hans 2. kone fik 8 børn. Det var en af døtrene, der blev boende 
på gården. Rasmus døde i 1884 som 69-årig og hans kone døde i 1899 - 80 gammel.

Foran det gamle 
stuehus. 
Ukendt årstal.



Lærkedal 17

1885-i dag
Maren Christine Rasmussen var datter af Rasmus Madsen og Ellen Christine Lars datter. Hun blev 
gift med en Kristian Nielsen. De overtog Lærkedal i 1885. Hvor lang tid de havde gården er uvist. 
Men i 1912 blev den overtaget af bedstefaderen til Chresten Jørgensen, som blev født på 
Lærkedal i 1937. Hans far overtog gården i 1951, men solgte den i 1956.
I 1976 blev Lærkedal købt af Statsskovvæsenet og naturskolen etableret i et samarbejde mellem 
Miljøministeriet, Fyns Statsskovdistrikt og Broby Kommune.
Trente Mølle Naturskole overtog driften af lejrskolen og naturskolen i 2006.

Billedet ovenover er taget i 1914 i gården foran stuehuset på Lærkedal. Fra venstre til højre ses:
De fire børn Anker, Zar, Jørgen og Helene. Derefter pigen i huset frøken Myremand, medhjælper 
Alfred, Hansine Jørgensen, Chresten Jørgensen (ejeren og den ovennævnte bedstefar) og til sidst 
forkarlen Rasmus med hingsten Listrup Skals. 

Billederne herunder er fra 1950’erne og 60’erne. De viser en mere moderne tid med biler og 
traktorer i stedet for heste.


