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Foreningens beretning 1997
Af: Knud Lund
Den 25. februar afholdt forening og arkiv en fælles
generalforsamling. Efter mødtet talte Ellen
Dalsgaard-Christensen om udskiftningen af
landsbyens jorder i sognets 3 landsbyer.
Lørdag eftermiddag den 24. maj havde foreningen
arrangeret byvandring i Volderslev. I det fine vejr
fik vi en fornem gennemgang ved Folmer Hansen
af huse og gårde og det liv, der har været levet i
dem. Folmer har boet hele sit liv i Volderslev, og
han delte gavmildt ud af sin både historiske og
aktuelle viden. Folmer blev smukt suppleret af
ejerne af de huse og gårde,

hvor vi gjorde holdt. Vi sluttede med medbragt
kaffe på Herdis Jensens gårdsplads i Rønnegård.
Efterårsarrangementets tema den 25. sept. var
"Folke- og skillingsvisen". Rita Christensen, leder
af visearkivet ved Odense Universitet, talte og
akkompagnerede Anette Jørgensens solosang,
mens Johan Horst akkompagnerede fællessangen.
Foreningen kan stadig glæde sig ved både en stor
medlemsskare og en flot opslutning om sine
arrangementer.
Tak til arkivets medarbejdere for en stor og
frugtbar arbejdsindsats.

Arkivets beretning for 1997
Af: Jørgen Tølløse
1997 har på samme måde som de tidligere år været
præget af en konstant række af afleveringer.
Blandt medarbejerne er Inger Jensen fratrådt og
Kaj Jensen tiltrådt.
Der er således afleveret arkivalier fra ialt 41
givere. Den største aflevering var fra boet efter
Anna Balslev, som donerede arkivet en række
arkivalier fra pastor Balslev. Nogle arkivalier vedr.
kristen mission blandt jøder fra Balslevs far er
videresendt til Rigsarkivets judaistiske samling.
En del arkivalier, der kun vedrører forhold i og
omkring Fangel sogn, er tilbudt Fangel
Lokalhistoriske Arkiv. I nogle tilfælde er de
foreninger, som Balslev samarbejdede med uden
for sognet blevet orienteret om, at deres arkivalier
nu er placeret her. Endvidere er hans prædikener
og taler ordnet kronologisk.
Vi har i år fået forskellige lokale foreningsprotokoller: Vi håber, at man fortsat vil aflevere de
lokale protokoller, så vi ad den vej kan få viden
om sognets liv, som det udfoldede sig i
foreningerne. Forsamlingshusets protokoller
danner grundlaget for den store artikel i årsskriftet
om Stenløse Forsamlingshus.
Arkivaliemængden - ikke mindst af unikke
arkivalier f.eks. protokoller - er nu blevet så stor,

at vi har måttet investere i et nyt brandskab.
Arkivets formålsparagraf er todelt, således at
arkivet dels skal indsamle arkivalier fra sognet og
dels skal formidle oplysninger om sognet. Den
sidste del søger vi at opfylde ved i samarbejde
med Lokalhistorisk Forening at arrangere rundture
i sognet.
Der har i år været lavet et par billedplancher til
Statoil på Stenløsevej med motiver fra "De gamle
Bakker" og "Svenstrupvej". Arkivet har også til
brug for skolens forældredage lavet en udstilling
om sognet, og jeg har deltaget i et par ekskursioner
for en 3. og 5. klasse rundt i sognet.
Arkivets medarbejdere har i år bearbejdet en
række af arkivets arkivalier samt ved samtaler med
sognets nuværende eller tidligere beboere kunnet
skrive artiklerne til årsskriftet. I år er nogle af
artiklerne blevet lange, fordi der var meget stof,
der skulle med.
Alt i alt må vi sige, at arkivet er i god gænge. Vi
arbejder i øjeblikket på, at der til alle funktioner er
knyttet to medarbejdere, så arkivet ved evt. afgang
fortsat kan fungere. De enkelte medarbejderes
specielle områder ses af oversigten side 2.
Alt i alt ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden.
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Volderslev
Af: Folmer Hansen
Lørdag den 24. maj 1997 havde Stenløse Sogns
Lokalhistoriske Forening byvandring i Volderslev,
hvor jeg som barnefødt i Volderslev var guide.
Redaktionen har bedt mig beskrive Volderslev
ejerlavs huse og gårde.
Volderslev er en landsby, der kan føres tilbage til
middelalderen. Navnet menes at kunne føres
tilbage til en Wolter, hvor "lev" antyder, at der er
tale om en arvelod.
Byens gårde har været fæstere under Bramstrup og
Lindved. Endvidere har Bramstrup været under
Søby Søgård. I byen fandtes indtil 1740 en lille
herregård Voldsborg. Da ejeren af Bramstrup
ejede den og samtidig ønskede flere fæstegårde,
nedlagde han Voldsborg og udstykkede jorden, så
han fik flere fæstere og dermed mere arbejdskraft.
Derefter var der en halv snes gårde, som indtil
1800 alle lå langs landsbygaden. I 1786 blev
markerne opmålt og udstykket af Knud Nielsen,
som også har udskiftet Stenløse. Byens gårde delte
jorden mellem sig, således at hver gård fik sine
marker liggende nogenlunde samlet i blokke ude
på markerne, og indimellem placeredes nogle huse
og husmandsbrug.
Volderslev havde således op til ca. 1870 15 gårde,
heraf lå de 4 vest for Volderslevvej og de 3 ude på
markerne. Det meste af jorden fra landsbyens
gårde ejes eller forpagtes af ganske få gårde:
Egekærslund, Enghavegård, Rønnegård, Toftlund,
Volderslevgård, Voldgård, ligesom flere af
gårdene ejer eller forpagter jord uden for sognet.
Der har i mange år været handlet med jorden eller
foretaget forpagtninger, men i begyndelsen af
1990-erne er der sket en del handler med jord
navnlig til Odense kommune, som efter køb har
forpagtet jorden ud til de lokale jordejere.
I begyndelsen af 1800-tallet havde godsslagteren
Hans Jørgen Hansen købt Bramstrup med henblik
på at tjene penge på at sælge jorden til fæsterne.
Overleveringen siger, at Volderslevbønderne
betalte købesummen to gange, fordi de ikke fik
skriftlig kvittering på jorden første gang. Hans
Jørgen Hansen var en af den tids gårdslagtere selskabstømmere. Sidst i 1820-erne begyndte man
en retssag imod ham og hans kompagnon Søren
Hillerup. De to havde købt flere godser nær ved
Odense og udstykket dem. Retssagens dokumenter
ligger i Landsarkivet i Odense og fylder mange
4

arkivpakker, og vi håber, at en eller anden vil
dykke ned i pakkerne omkring handelen med
Volderslevgårdene og undersøge om
overleveringen taler sandt.
I det følgende er først landsbyen beskrevet efter
den disposition, som en rundtur i byen giver.
Dahlsvej 151
Her lå indtil 1742 den omtalte mindre herregård
Voldsborg. Den blev det år delt i to. Det der i dag
er Dahlsvej 151 og 153. Sagnet siger, at en af
bjælkerne fra herregården Voldsborg havnede i
Stenløse 1. skole, som ejeren af Bramstrup
byggede efter flere påkrav fra myndighedernes
side. Den gamle skole ligger stadig på Stenløse
Bygade 25. En rest af den udtørrede voldgrav
skimtes i haven mod sydvest.
Den sidste sognerådsformand Peter Beiskjær
(1954 til 1970) solgte sin jord til frøfirmaet
Dæhnfeldt på Lundsgård. Bygningerne bruges i
dag kun til beboelse.
Dahlsvej 153
I nr. 153 anes sokkelsten fra den gamle gård,
Voldsborg. Den gård blev i 1896 købt af R.
Rasmussen fra Voldgård. Avlsbygningerne blev
delvis nedrevet og stuehuset anvendt som fodermesterbolig. I 1960-erne solgte Jørgen Rasmussen,
Voldgård stuehuset fra, og det bruges nu kun til
beboelse.
Dahlsvej 155 - Elværket
Bygningen blev opført ca. 1913 som elforsyning
for 4 gårde. I 1917 blev der dannet et andelsselskab for alle gårde og beboelser i Volderslev.
Man opførte senere en vindmølle i køkkenhaven
på den anden side af indkørslen til 151-153. Da
forbindelsen mellem vindmøllen og elværket
bestod af en række aksler med udveksling mellem
lodret og vandret gang, var der et stort krafttab.
Elværket var i drift til 1928, hvor forsyningen fra
Odenses oprettedes. Maskineriet blev solgt til
Agersø i Storebælt, hvor det fungerede i en
årrække. Bygningen blev ændret til beboelse. På
grund af bygningens arkitektur har mange antaget
den for at være et nedlagt missionshus.

Elværk og Thorslunds butik

Dahlsvej 157, Købmandsforretningen
Huset er bygget omkring 1913-15 af Martin
Hansen. Senere kom købmand Krogh til og efter
ham P. Dybmose. I 1952 købte Kirsten og Parmo
Thorslund forretningen, som de moderniserede og
udvidede. Forretningen blev lukket i 1978, men
Thorslunds bor stadig i huset.

1965 og hun i 1985.

Volderslevvej 145, Voldgård
Voldgård er oprettet omkring 1742 som fæstegård
til Bramstrup og blev ret tidligt en selvejergård.
Der har været samme slægt i 6 generationer fra
1842 til 1994. Gårdens ejere har ofte taget del i
sognets liv og ledelse, idet de har været
medlemmer af sogneråd og andre organisationer.
Jørgen Rasmussen var den sidste af familien
Rasmussen på gården. Han var der fra 1954 til
1992. Han drev også en stor maskinstation,
hvorfor der i 1968 måtte bygges en bygning til
maskinerne. Han lagde driften om fra kvægavl til
korn- og svineavl. I 1984 solgte han ejendommen
til Lars Vestermark, som har lagt produktionen an
på svin.

Volderslev Bygade 1
I nr. 1 lå en mindre gård, som brændte i 1924 ved
en fejl i elinstallationen. Den blev senere flyttet til
Lindvedvej 36 under navnet Eskelund.

Dahlsvej 150
I 1906 brændte den oprindelige lille gård. Jorden
blev senere lagt ind under Voldgård, hvorved der
faktisk kun blev et parcelhus tilbage. De tidligere
ejere af Voldgård Johannes og Else Rasmussen
boede der som pensionister fra 1954. Han døde i

Volderslevvej 160
Tidligere lå der et stråtækt hus, som brændte ved
et lynnedslag i 1951. I en kortere årrække var der
ishus og brødudsalg. Senere har det bl.a. været
landarbejderbolig for Bramstrup.

Volderslev Bygade 3
Branden i 1924 i nr. 1 bredte sig også til nr. 3, så
dens avlsbygninger brændte, mens stuehuset med
hårdt tag blev reddet. Bygningerne har i mange år
været ejet af byboere, der har givet den forskellige
navne: Rosenlund, Rønnehave og Gimle.
Volderslev Bygade 5
Bygningerne hørte oprindelig sammen med nr. 3.
Ejeren, Jens Dahlkild solgte i 1949 jord til Statens
Jordlovsudvalg til 2 gartnerier og 4 huse på
Grønvej samt 3 gartnerier på Ribjergvej. I
stuehuset boede i mange år smed Kingo Søndergaard. Siden har der været skiftende ejere.
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Volderslev Bygade 7,
Højgård - indtil 1866 Dyndgård
Før 1866 lå bygningerne i den nuværende have
lige ud til vejen med kæret overfor. Stuehuset fra
1866 er et grundmuret hus med skifertag. På
gavlen ses initialerne P C S og A S H D for Peder
Clausen og hans kone Ane Sophie HansDatter,
som sammen byggede huset.
Vinteren 1947 brændte de stråtækte avlsbygninger
under en militærøvelse. Jorden er solgt fra til
andre gårde bl.a. Dahlsvej 151. Huset er i dag
indrettet med lejligheder.
Volderslev Bygade 9
Huset blev bygget i 1897 af tømrer Niels Jacobsen, d. 1936. I dag bor 3. generation Hans Jacobsen i huset.
Volderslev Bygade 11
Indtil 1880-erne lå Volderslevgård her, men den
blev da flyttet til Volderslevvej 100. Stuehuset er
opført i 1839. En tid var der væverværksted i
huset, men fra 1911 var der gartneri. I 1923 købte
gartner Fr. Hansen gartneriet, og i 1958 overtog
sønnen Folmer Hansen det. Produkterne blev solgt
på torvet i Odense og lokalt. Gartneriet ophørte i
1978. Jorden er nu bortforpagtet og braklagt.
Volderslev Bygade 13
Indtil 1916 var der en mindre gård, som Rasmus
Rasmussen, Enghavegård købte. Han rev stuehus
og nogle af avlsbygningerne ned. I 1930 blev der
indrettet som bolig for en fodermester, og i 1970
blev det solgt fra til beboelse.
Hermed er vi nået til slutningen af byen med
udsigten over de tidligere moser og trøvegrave.
Her vil vi vende og se på den anden side af bygaden.
Lindvedvej 18
Huset er fra sidste halvdel af 1800-tallet, og inden
da lå der et stråtækt hus på grunden. I en årrække
ejede Johan Andersen huset. Han var fodermester
på Kjærsgård, men døde før 1923 af tuberkulose.
Hans enke - "Marie Johans" boede der til sin død
ca. 1936. I 1939 overtog barnebarnet Arnold og
hans kone, Victoria Andersen huset. Arnold kørte
en rute med fisk og havde forskelligt arbejde. Han
døde i 1985 og Victoria i 1991.
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Lindvedvej 16
I huset, der er en af landarbejderboligerne fra
1960-erne, bor i dag de tidligere ejere af
Enghavegård Knud og Ruth Rasmussen.
Volderslev Bygade 10, Enghavegård
Enghavegård har været ejet af samme slægt i en
halv snes generationer dvs. fra 1656. Stuehuset er
opført ca. 1928. I 1994 brændte en længe, som
indtil 1928 havde været stuehus. Gården er den
ældste slægtsgård i Volderslev. Gården ejes i dag
af Knud Erik og Bodil Rasmussen. Enghavegård
har gennem årene opkøbt jorde fra andre gårde i
Volderslev, som ikke mere drives som landbrug.
Gårdene i Volderslev leverede i mange år mælk til
Dalum Mejeri på Mejerivej i Hjallese. Den sidste
gård med køer var Enghavegård.
Volderslev Bygade 8
Indtil 1953 lå der en lille købmandsforretning, som
også kaldtes en høkerforretning. Den var
påbegyndt i forrige århundrede. Line og Valdemar
Rasmussen havde forretningen fra 1902 til 1953.
Volderslev Bygade 6, Lindegård
Stuehuset blev opført i 1857. Gården var delvis
sammenbygget med nabogården, som man var i
familie med. I 1936 købte Ellen og Otto Tange
gården. De opførte laden og byggede staldene om.
I 1979 døde Otto Tange og sønnen Uffe drev fra
sin ejendom i Otterup gården i nogle år, hvorefter
jorden i 1986 blev solgt til Enghavegård.
Bygningerne blev siden solgt til beboelse og i dag
bor der to familier i de stærkt ombyggede
bygninger: stuehus og sidelænge.
Ribjergvej 1
Det var indtil 1908 et husmandssted med en
jordlod, der lå et stykke derfra. Huset har i de
forløbne år haft mange skiftende ejere og lejere.
Bystævnet
Bystævnet fik sin nuværende form i 1884. Bogstaverne er fornavn og fadernavn. Det sidste "S"
betyder søn af. Der er en sten for hver af den tids
gårde i Volderslev by. Salget af noget fællesjord
blev brugt til at sætte stenene, hugge initialer i og
plante lindetræerne. I bylavet havde kun de gårde,
der havde pligter noget at skulle have sagt. Man
har sagt, at gårdene på markerne ikke kunne være
medlem, når de ikke kunne høre byhornet

og dermed møde på bystævnet. Møderne ophørte
lige efter 1900. De fleste af de fælles opgaver er
sammen med vedligeholdelsen af bystævnet overtaget af kommunen.
Da Voldgård i 1896 købte gården Dahlsvej 153,
tog man en af stenene op, og det fortælles, at den
i mange år stod ved indkørslen til Voldgård. Hvis
man i dag skulle tage stenene op fra de gårde, der
ikke drives mere, ville bystævnet blive meget lille.
Ribjergvej 27, Toftlund
Gården var indtil 1864 den østligste gård i Volderslev, idet den lå i den nuværende have til
Enghavegård. I mange år var den ejet af en
gammel Volderslevslægt.
I begyndelsen af 30-erne købte Karen Margrethe
og Johannes Jensen gården. Johannes Jensen døde
i 1975, og sønnen Jørgen Jensen overtog gården,
hvor der i dag er en stor svineproduktion.

Folmer Hansen ved Bystævnet

Gadekærets historie
Foran Kjærsgård var der tidligere et stort gadekær.
I forrige århundrede drejede bygaden, hvor nu nr.
5 ligger. Vejen førte uden om kæret, som nåede et
stykke ind i den nuværende have ved nr. 7. I 1880
blev bygaden rettet ud og ført lige igennem
gadekæret, så det blev delt i to, og i 1902 fyldte
man op, så der blev have ved nr. 7. Gadekæret var

landsbyens fælles ejendom så ca. 1922 kunne
bylavet sælge gadekæret til Kjærsgård, som fyldte
det op.
Hjørnet af Ribjergvej og Volderslev Bygade
Indtil 1923 lå der på hjørnet mellem kæret og
Ribjergvej et hus, der blev kaldt bødkerhuset, fordi
den lokal bødker, der fremstillede bl.a. smørdritler
boede dér. Det blev nedrevet og som
museumsbygning overført til Husmandsskolen i
Tarup, hvor det nedbrændte i forbindelse med et
engelsk angreb på Gestapos hovedkvarter i foråret
1945.
Volderslev Bygade 4,
Keldbogård - tidligere Kjærsgård
Avlsbygningerne var fra 1880, og de fik i 1941
hårdt tag. Det smukke stuehus af bindingsværk og
stråtag var fra 1852. Det brændte den 1. august
1984.
Gården havde indtil da været ejet af 4 generationer, begyndende med Hans Pedersen, hvis
svigersøn Jens Sørensen var sognefoged i 40 år.
Også Anders Chr. Larsen, der var fra 1912 til
1943, var svigersøn. Hans søn Ejnar Larsen, der
var på gården fra 1943, var også sognefoged. Han
manglede i 1970 ved kommunesammenlægning
kun 3 måneder i at have 25 års jubilæum som
sognefoged.
Da Ejnar Larsen døde 1992 blev jorden solgt til
Odense kommune og gården Toftlund.
Bygningerne blev solgt til Keld Hansen, som
døbte den om til Keldbogård og restaurerede
bygningerne og nu sælger amerikanske veteranbiler fra gården.
Volderslev Bygade 2, Smedien
Der har været smedie i Volderslev fra en gang i
1700-tallet. Det var dengang et fæstehus under
Bramstrup. Stuehuset med bindingsværk er meget
gammelt. Smedien er opført 1907, men tidligere lå
smedien i en lille tegltækket bygning ved
Kjærsgårds indkørsel. Der lå en stråtækket længe
på den nuværende smedies plads med lidt jord til
husmandsbrug, som bønderne skulle dyrke for
smeden, mod at han passede deres redskaber.
Henning Søndergaard var smed fra 1916 til 1961.
Sønnen Kingo fortsatte til 1985 og døde i 1987.
Der er nu beboelse i huset.
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Rønnegårds gavl med initialerne.

Volderslevvej 150, Rønnegård
Gården blev selvejergård i 1816, da Rasmus
Jørgensen købte den af etatsråd Hans Jørgen
Hansen på Bramstrup. Gården var ejet af Rasmus
Jørgensens slægt i 5 generationer til 1928. Derefter
overtog Ejnar og Agnes Jensen gården. Holger og
Herdis Jensen overtog gården efter moderen ca.
1960. Holger Jensen døde i 1981, og sønnen
Robert står nu for meget af det praktiske arbejde.
Dermed er rundgangen i Volderslev by afsluttet,
og vi vil i det følgende begive os lidt ud på
markerne for at høre om nogle af ejendommene
dér.

Gårdene og stederne på marken
Navnet Profithuse
Dette mystiske navn kan ses på ældre kort ved
sogneskellet mellem Volderslev og Hjallese.
Dalums lokalhistoriker Jacob Hansen bruger også
navnet Bramstrupløkken, idet nogle af jordene
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har været fæstejord under godset Bramstrup.
Jorden havde i en periode været fællesjord med
smalle jordstrimler kaldet rismålene. Alle
jordejerne i Volderslev havde fået tillagt en
strimmel, fordi den var så sandet, at man måtte
være fælles om den elendige jord.
Man brugte derfor jorden til græsning for ungkvæg. Dyrene blev passet af den fra ældre
litteratur kendte hyrdedreng, som tog af sted om
morgenen med et par humpler rugbrød, og han
passede dem dagen lang og drev dem om aftenen
til en mindre fold ude på marken. I løbet af
sommeren blev kvæget fedet op, og om efteråret
kunne de sælges med profit. Da husmændene og
gården kom til, blev de kaldt Profithusene.
Stednavnet er ikke indgået i navngivningen af
gaderne i området.
Profithusene omfattede i Volderslev ejerlav bl.a.
ejendommen Bramstrupminde, Volderslevvej 36
og den nu nedlagte gård Risenlund, Volderslevvej
85 samt gartneriet Libelle, Volderslevvej 75.

Volderslevvej 36, Bramstrupminde
Ejendommen var oprindelig et husmandssted, der
var fæsteejendom under Bramstrup, opført i
bindingsværk. Fæsteren drev den i mange år
samtidig med, at han arbejdede på godset Bramstrup i Nr. Lyndelse. Da han havde arbejdet begge
steder i nogle år holdt han op med at arbejde på
Bramstrup, og da han fik råd byggede han nyt
stuehus og lade og satte navnet
"Bramstrupsminde" markant på facaden.
Godsejer Karl Langkilde var irriteret over, at det
navn stod på så lille en ejendom. Han opfordrede
derfor ejeren til at sløjfe skiltet og navnet. Men det
ville ejeren ikke, for han ville mindes sin tid på
Bramstrup på godt og ondt. Godsejer Karl
Langkilde, der overtog godset i 1919, indbragte
sagen for retten, hvor den tidligere fæster og
landarbejder vandt, så navnet blev stående på
gavlen i mange år. Det var jo et minde om tiden på
Bramstrup.
Bramstrupminde blev omdannet til gartneri og
frugtplantage. På arealet kan man se den store
lager- og kontorbygning, som blev opført af
eksportfirmaet Exposa.
Volderslevvej 85, Risenlund
Gården var ikke udflyttet,men bygget på overdrevsjorden ca. 1800. Den sidste mandlige gårdejer døde før 1920, og enken drev den med
bestyrer til 1950, hvor jorden blev bortforpagtet.
Enken døde i 1966, og bygningerne blev i 1968
brændt af som brandøvelse.
Volderslevvej 100, Volderslevgård
Gården ligger mellem Profithusene og Volderslev.
Den blev i midten af 1880-erne flyttet ud fra
Volderslev Bygade 11 af Hans Pedersen. Han
solgte den i 1909 til Knud Petersen fra Sdr. Nærå.
Datteren Anna overtog den sammen med
svigersønnen Alfred Nielsen i 1945. I dag drives
den af deres søn Jørgen Peter Nielsen, som således
er 3. generation.
Lindvedvej 28 "Birkelund"
Birkelund er opført ca. 1800 som en ny gård, dvs.
den var ikke udflyttet fra Volderslev. Laurits
Gertner Hansen købte den i 1914. Han havde tjent
på Nr. Lyndelse Kro og lagt drikkepengene til side
sammen med Marie. Han fik senere lagt hårdt tag
på alle bygningerne. Han og hans kone døde ca.

1960, hvorefter sønnen Frits Gertner Hansen
overtog den sammen med sin kone, Ida. Frits
Gertner Hansen døde i 1992. De næste ejere rev de
gamle ladebygninger ned og byggede ny beboelse.
Bygningerne er videresolgt i efteråret 1997.
Om Raaet
"Raaet" er en gammel fynsk betegnelse for et
stykke udyrket jord. Sådan et område findes i
udmarken, hvor Hjalleses, Lindved hovedgårds og
Volderslevs jorder støder sammen. På generalstabskortet anføres navnet "Rohuse", men det er
en embedsmands skrivemåde, og det samme
gælder "Rolundshuse". Efter 1860 blev jorden
udstykket til tre husmandsbrug.
Laurits Hansens ejendom lå på vejen mellem
Svendborgvej og banen. Da han blev gammel
flyttede han til Lindved. Den jord der hører til
Volderslev er bebygget med blandt andet Asfaltfabrikken, Stevnhoved og Søgård, genbrugsstationen samt Tæppeland.
Når man kom gennem baneleddet og hen ad den
private vej langs Lindved Å lå to der to andre
ejendomme. Den ene af dem beboedes af Peter
Hansen og hans søster. De havde arvet stedet efter
deres forældre. Da de selv blev gamle, solgte de
ejendommen til Odense kommune, som i dag
udlejer ejendommen til en motorcykelklub. På
gavlen står skiltet Rotterne.
Den sidste ejendom blev bygget af murer Damgaard Hansen omkring 1880. Sønnen Christian
Damgaard Hansen var også murer og førte stedet
videre. Min far, Frederik Hansen, brugte tit
Christian Damgaard Hansen som murer i
gartneriet på Volderslev Bygade 11. En gang
fortalte Christian Damgaard om sin fader, at han
selv havde avlet tagrørene og langhalmen til
stråtaget på ejendommen på Rået. Han gravede
også selv brønden, satte husets sokkel af sten fra
marken og murede huset af brugte og rensede sten.
Ved at bruge nedbrydningsmaterialer som delvis
betaling og i øvrigt samarbejde med en tømrer,
som han havde været murer for, fik han
ejendommen op at stå med lade, stald og beboelse
for 800 kr. kontant plus en imponerende
arbejdsindsats. Christian døde i 1947, og hans
enke, Martha, solgte først stedet efter en del år.
Odense kommune købte ejendommen få år efter,
at Martha var flyttet fra den og så rev man den
ned, da var den stærkt forfalden.
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Lidt om de gårdnavne der ender på -lund
På Volderslevs fjernere liggende marker blev der
i sidste halvdel af 1700-tallet oprettet tre mindre
gårde: Egekærslund på Grønvej, Risenlund på
Volderslevvej 85, nær skellet til Hjallese og
Birkelund på Lindvedvej 28. Det var mindre
gårde, som ikke havde sten på bystævnet, og de
havde ikke pligter i bylavet.
Gårdene var bygget på bar mark, men alligevel
endte deres navne på -lund. Hvis de havde kaldt
dem noget med gård, ville ejerne eller fæsterne af
de lidt større gård på 50-60 tdr. land havde revet
ejerne af de små gårde i næsen, at deres gårde kun
var halvgårde. Men ved at give gårdene
efternavnet -lund, plante et par træer omkring
gården, så var der belæg for navnet -lund. og man
slap for drilleri eller påtale.
Navnet Toftlund, Ribjergvej 27, hører til en
helgård. Den var udflyttet fra Volderslev, og på
dens jorde var en lille skov - en lund. Det samme
gælder Eskelund, Lindvedvej 36. Selv om den er
en halvgård, så er navnet korrekt, for også her er
der en lund på gårdens jorde.
Afslutning
Volderslev har unægtelig gennemgået en meget
stor forandring fra jeg blev født i 1924, hvor det
var landbrug, der prægede landsbyen og dens
marker. I dag er landsbyen en soveby uden
forretninger, håndværkere og ingen karle og piger.
I husene bor mennesker, der arbejder andre steder,
og flere af dem sender deres børn til Rudolf
Steiner skolen i Lindved.

Voldgård
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Sammenlægninger og udflytninger af gårde
Før 1864 15 gårde i Volderslev, heraf 4 vest for landevejen og
3 på markerne
1864
Toftlund flyttes fra Bygaden øst til Ribjergvej 27
1882 ca. Volderslevgård flyttes fra Bygaden 11 til
Volderslevvej 100
1896
Dahlsvej 153 sammenlægges med Voldgård
1904 ca. Lindegård, Bygaden 6 sammenlægges med
nabogården mellem 6 og 8
1906
Dahslvej 150 brænder og arealet forpagtes af
Voldgård og sammenlægges 1922
1916
Bygaden 13 sammenlægges med Enghavegård
1924
Bygaden 1 brænder og udflyttes til Lindvedvej 36
1947
Bygaden 7, Højgård brænder. Jorden deles til
Ribjergvej 65 og 23 tdr. land til Dahlsvej 151,
Voldsborg
1950
Bygaden 3-5 sælges til Statens Jordlovsudvlag til 2
gartnerier på Grønvej og 3 gartnerier på Ribjergvej
1976
Dahlsvej 151, Voldsborgs jorder sælges til
Frøfirmaet Dæhnfeldt på Lundsgård
1983 ca. Ribjergvej 65 sammenlægges med Lindegård
1986
Lindegård sammenlægges med Enghavegård
1989
Toftlund køber 50 tdr. land jord og 6 tdr. land skov af
Lindvedgård
1990
Odense kommune køber ca. 40 tdr. land af Toftlund
i Energivej-området og man fortsætter som
forpagtere
1990
Voldgård køber Lundsgaard af frøfirmaet Dæhnfeldt
1990
Odense kommune køber ca. 40 tdr. land af
Enghavegård i Energivej-området og man fortsætter
som forpagtere
1990
Toftlund køber Birkelund, Lindvedvej 36 af Fritz
Gerner Hansen
1990
Toftlund køber Eskelund af Chr. Møller
1992
Voldgård og Lundsgård sælges til Lars Vestermark

Dilettant i Stenløse
Af: Benny og Bente Holm
Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus
har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan
vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen
om at leje den store sal til en forestilling, og den
har åbenbart været en succes, for året efter søgte
man om at leje salen i 3 aftener til en pris af 8 kr.
pr. aften. Forskellige foreninger har stået som
arrangører. Bl.a. i 1922 var det Stenløse og
omegns selskabelige forening. Efter forestillingen
var der dans til et 3-mands orkester, og billetprisen
var 1,50 kr. Overskuddet gik til huset. I 1930'erne
spillede idrætsforeningen mange stykker og et af
dem, "Nordpolen kalder", havde Svend Saabye
lavet kulisser til.

Prologer
Under krigen lavede man revyer. Fra Karen Lykkegaard, København, har vi modtaget denne
prolog.
"Værsågod de Damer og Herrer, højtærede Herskaber. Så er det i dette øjeblik, at De har lejlighed
til at se den landskendte Stenløse-revy, som i dag
fremfører hele sit store 2-årige jubilæumsprogram
for Dem. Forestillingen indledes med en prolog af
en høne med 3 ben, som stepper på et forniklet
hakkebræt. Endvidere vil jeg have fornøjelsen at
fremvise for de ærede publikummer Heksenes
dronning, (Karen Skov), som er søster til Maren
Grønkål, der tidligere var droschehest i Hamburg.
Hold Dem nu ikke tilbage, højtærede publikum, De
vil herinde se de mærkeligste, okkulte fænomener,
Maren Sct. Hansdatters ulykkelige kærlighed til
Jens Postkasse (Jens Hansen, Landposten), og en
spegesild, som løber (Aksel Lundsgaard) svedt på
en slap line. Desuden vil Andreas (karl) på møllen
gøre sig usynlig og atter komme til syne i en
trepægls flaske med det ene ben ud af vinduet,
endvidere vil gartner Lykkegaards bomuldssokker
vugge trillinger med det ene ben og skære hakkelse
med det andet. De vil få lejlighed til at se
elektrikerens (Alfred Hansen) flugt over et nøjagtig
en halv tommer og halvanden fjerdingkar nær ved
trekvart alen højt tjæret plankeværk. De vil se
kæmpekvinden Annalise Pedersen med hår på
tænderne og Lis Kildemose optræde i
frihedsdressur med 25 benløse kanariefugle, samt
Poul Hansen danse swingpjat på kanten af en
blanksværteæske.
Værsågod, værsågod de ærede Damer og Herrer
nede ved døren, her er adgang for alle, tykke og
tynde, store og små, grever og baroner, baronesser
og køkkenskrivere. Indtægten går ubeskåret til
Stenløse Idrætsforening. Entreen er sat så lavt at
man må bukke sig for at komme ind. Kongelogen er
foret med lunkent vand og fiskelim, og det er tilladt
at spytte på gulvet og pille sig selv i næsen. Ammer
og husarer går gratis ind, når de taget hovedet
under armen. nu spiller musikken ouverturen til
"Den flækkede Træsko", jeg trækker mig tilbage og
forestillingen tager sin begyndelse."

Benny og Bente Holm i Livsens Ondskab - 1994
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Revyerne i 1940-erne
Man sang også Kaj Munks "Nu kræver Danmark
af os, vi er stærke" som et alvorligt hip til
tyskerne. Teksterne kunne også af og til hentyde
til den tyske besættelsesmagt. Revyerne var
umådeligt populære. Man stod i kø ud på gaden
for at komme ind. Alle morede sig meget, man
kendte jo hinanden i byen dengang, så man kunne
nikke genkendende til de mange sjove episoder
gennem året.
Dilettant i 1950-erne
I 1950'erne spillede man igen dilettant, bl.a. "Den
stundesløse" og "Genboerne" med pastor Balslev
som løjtnant von Buddinge og med lærer Horst
ved klaveret. I 1957 spillede man vaudevillen
"Nej" med pastor Balslev, lærer Horst og
lærerparret Rønsner. Til tider var det lokale
foreninger, der tilbød at lave en forestilling f.eks.
har Sønderjysk Forening og Lindved
Borgerforening tilbudt sig.
Første gang Bente var med til dilettant var i 1956,
hvor der blev spillet "Kludekræmmerens tøs"
instrueret af Bernhard Nielsen. Stykket handler om
to unge mennesker, som bliver forelsket i
hinanden, men som senere finder ud af, at de er
søskende. Året efter var det "Nej". Så i 1958 gik vi
i gang igen, hvor vi spillede "Vildkatten" frit efter
"Trold kan tæmmes" instrueret af Svend Erik
Kristiansen. Jeg mener, at det var det sidste
stykke, der blev spillet i denne omgang. Folk fik
andre ting at gå op i, bl.a. var fjernsynet i sin
barndom og udviklede sig hurtigt. Der skulle gå
tolv år inden vi genoptog denne dejlige
underholdning.
Dilettant fra 1970
Omkring 1970 var jeg medlem af Socialdemokratiet i Stenløse-Fangel, og jeg kan huske, at vi
havde et bestyrelsesmøde hjemme hos mig i
efteråret 1969, og vi talte om, at vi skulle lave lidt
underholdning den kommende vinter. Jeg foreslog
at vi begyndte med dilettant igen og vandt gehør.
Vi talte så med Bodil Hesel, som godt ville være
instruktør. Vi startede op under aftenskoleloven,
dvs. man fik tilskud til instruktørløn. Vi blev enige
om at spille "Lån mig din kone". Stykket blev
spillet to gange i Stenløse Forsamlingshus og to
gange i Fangel Forsamlingshus.
Året efter spillede vi "Den lille model", som også
blev spillet både i Stenløse og Fangel. Men det var
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Stenløse Forsamlingshus, der havde taget over, og
det stod fremover for dilettanten. Derefter gik det
slag i slag hvert år til 1977, hvor vi ikke spillede
fordi Odense Brandvæsen stoppede det. Det var
det år, hvor Hotel Hafnia brændte i København, og
det var faktisk dét, der fik brandvæsnet herhjemme
til at gå i aktion, og alle forsamlingshuse blev set
efter i sømmene. I Stenløse blev vi pålagt at få
nogle ting i orden: flugtveje, brandsikring m.v.
Der blev en sat en ny hoveddør i, som skulle åbnes
udad og være to-fløjet, scenetæppet skulle
brandimprægneres, brandmateriel blev opsat i
køkkenet og bag scenen, og der blev lavet en plan
over bordopstilling, når der var spisende gæster.
Der var også tale om, at stolerækkerne ved
dilettantforestillingerne skulle spændes sammen,
så når én stol væltede, så væltede hele rækken.
Derved skulle det være hurtigere for folk at
komme ud i tilfælde af brand, men det blev aldrig
til noget.

Dilettantforestillingerne efter 1978
Vi startede igen i 1978, og har spillet hvert år
siden. I år er vi i gang med en farce "Mordet på
Hoppenfelt", så det er 28. gang vi laver dilettant,
og jeg har som en af de få været med hver gang.
Gennem årene er det mest farcer, der er blevet
spillet, men også en del sangspil. Man har også
prøvet kræfter med to karakterskuespil: "Inden for
murene" og "Livsens ondskab". Det er umuligt at
nævne alle de, der har medvirket, men enkelte
gengangere skal nævnes. Benny Holm har som
skuespiller været med alle årene. Desuden kan
nævnes nogle få af de mange: Helen og Kristian
Bjerregård, Bjarne Christensen, Eigil Eskelund,
Bodil Hesel, Bente Holm, Leif Møller, Inge Lise
og Carsten Skjoldborg, Harald Sørensen og Inge
Therkildsen. Bag scenen er der også et stort
arbejde. I de senere år har Helge Klog været en
trofast og utrolig dygtig scenemedarbejder. Lys og
lyd er også i de senere år blevet udbygget med stor
velvilje fra Schmidts Radio og med Mogens
Jensen som teknikeren, der har løst mange
problemer.
Arkivet har fra forskellige medvirkende m.fl.
modtaget såvel lyd- som videobånd med forestillinger fra forskellige tider. Ligeledes har vi fået en
lang række programmer, så vi nemt kan finde ud
af, hvem der har været med og ikke været med i de
forskellige forestillinger.

Minder fra årene som aktør
Hvert år når vi er færdig med en forestilling,
holder vi en afslutningsfest for aktører, lydmand,
lysmand, scenemand altså alle medvirkende.
Udgifterne til den fest har vi sparet op til hele
vinteren. Når vi begynder om efteråret, bliver der
udnævnt en "ølmand". Han sørger så for, at der er
øl og vand hele vinteren til øveafterne, og vi giver
så en overpris, og da drikkelsen som regel er købt
på tilbud er fortjenesten større. Kassebeholdningen
dækker således for det meste alle udgifter til en
sådan fest.
Det har tit ved opførsel af forestillingerne været
"in" at prøve at hyle aktørerne ud af den. Engang
spillede Bente overbetjent, og på et tidspunkt
udbad jeg mig en medspillers ID. Igennem hele
vinteren havde han bare vist mig sit kort, men ved
den sidste opførsel ville han prøve min reaktion.
Så han viste mig et billede af en nøgen pige, men
det fik han ikke noget ud af, for jeg sagde bare aha
og spillede videre, og publikum opdagede det
selvfølgelig ikke.
Vi har også været ude for at èn af aktørerne helt
har glemt, at vi skulle spille lørdag eftermiddag kl.
14. Da klokken blev 13.45 var han ikke dukket op
endnu. Men en af hans bekendte mødte ham nede
ved åen, hvor han gik og fiskede. Han kunne
huske, at vi skulle spille og spurgte ham, om han
ikke skulle spille dilettant i eftermiddag. Så fik han
travlt med at komme hjem og blive gjort klar. Vi
måtte starte med lidt forsinkelse.
Det har været gode år med spændende og sjove
oplevelser.

Forestillingerne med instruktørerne
1907 Ukendt forestilling
1937 Ukendt forestilling
194- Den Stundesløse,
Skovfogedens Datter, samt 3 ukendte forestillinger
1949 Den mandlige husassistent
1956 Kludekræmmerens tøs Bernhard Nielsen
1957 Nej
1958 Vildkatten
Svend Erik Kristiansen
1970 Lån mig din kone
Bodil Hesel
1971 Den lille model
Harald Sørensen
1972 Hendes ukendte mand Harald Sørensen
1973 Det tossede hus
Vira Pedersen -Bente H.
1974 Den svævende jomfru Kurt Pedersen
1975 Mordskab
Kurt Pedersen
1976 Stamherren
Harald Sørensen
1977 Ingen forestilling p.gr. af brandvæsenets krav
1978 Rasmine går igen
Harald Sørensen
1979 Den kække svømmer Eigil Eskelund
1980 Den kyske levemand Bente Holm
1981 Flammedanserinden
Bente Holm
1982 Et døgn uden løgn
Bente Holm
1983 Oscar
Carsten Skjoldborg
1984 Genboerne
Harald Sørensen
1985 Arsenik og gamle kniplinger Carsten Skjoldborg
1986 Inden for murene
Carsten Skjoldborg
1987 Eventyr på fodrejsen Bjarne Christensen
1988 Den spanske flue
Carsten Skjoldborg
1989 Landmandsliv
Bjarne Christensen
1990 Hendes fjerde mand
Bjarne Christensen
1991 Nitouche
Bjarne Christensen
1992 Du kan ikke ta`det med dig Carsten Skjoldborg
1993 Oklahoma
B.C. og C. S.
1994 Livsens ondskab
Carsten Skjoldborg
1995 Sommer i Tyrol
Inge Therkildsen
1996 Musefælden
Inge T. og Bjarne C.
1997 Ægtemand på deltid
Inge T. og Bjarne C.
1998 Mordet på Hoppenfelt Mogens Peder Mogensen

Oscar - 1983
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rengøringskone Eline Rasmussen fik 50 kr. om
året. To år efter fik Karen Marie Lavsen presset
prisen 20 kr. op til 70 kr., men i 1908 gik det ned
til 5 kr om måneden til Oluf Andersen.
Bestyrelsen har vogtet over pengene.
Økonomien
Den 9. december 1904 fik man den første af
mange ekstraordinære generalforsamlinger, for
allerede på dette tidlige tidspunkt af husets historie
startede den evige kamp om at få økonomien til at
hænge sammen. Man vedtog, at aktionærerne
skulle betale 2 kr. ekstra pr. aktie. Man havde i
starten probate midler til at få pengene ind, for i
1907 skulle der betales 50 øre ekstra pr. aktie,
inden man fik adgang til generalforsamlingen.
Den første ombygning
Tre år efter starten kom det første forslag om
udvidelse af huset: Nu skulle der også være alderdomshjem. Det forslag blev nedstemt, men
generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig, så
for at få sagen afsluttet uden ekstraordinær
generalforsamling trak møller Veistrup forslaget.
Forslaget genfremsattes i 1909, men også dér faldt
det.

Karneval i 1930-erne
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Tiden 1910 til 1920
Aktiviteterne
I protokollen anføres en række overvejelser og
aktiviteter: 1910 tillod man udskænkning af stærke
drikke. Januar 1917 afholdtes en koncert af
Ellekærs Musikkorps og senere samme år
oplæsning ved skuespiller Hjelm fra København.
1918 havde man soldaterfest, hvor overskuddet på
4,82 kr. skulle bruges til indkøb af en karbidlygte.
Året efter er der et gammelmandsbal med
solidariske udgifter - hvad udtrykket så end
dækker over. Den nystiftede ungdomsforening
ville have gardiner for vinduerne, det blev
bevilget, mod at de betalte halvdelen.
Værter etc.
I 1911 skulle J.P. Hansen betale 55 kr. i værtsafgift. I 1918 blev præstegårdsforpagter Anders
Hansen vært for en pris af 20 kr. Bajerne kostede
da 35 øre, vand 20 øre, kaffe med brød 50 øre. I
1917 fik man 90 kr. for rengøringen, men så skulle
der også fyres i kakkelovnen og hækken klippes,
og der skulle være rent rundt om huset. I 1918 var
det smed Morten Clausens tur, men han fik kun
80 kr., selv om carbidlamperne nu hørte med. Året
efter var det Marie Larsen, der fik 100 kr. plus 10
kr. fra danseskolen.

1920-erne
Ombygninger og forbedringer af huset
I 1921 blev der installeret elektricitet i huset, og
man optog det størst mulige lån. Huset skulle
stadig repareres, f.eks. fik man i 1925 udført
arbejde af tømrer Jens Andersen for 78 kr. og
maler Madsen fik 268 kr. Man havde ikke pengene
og ville derfor opkræve yderligere 1,50 kr. pr.
aktie, men det blev forkastet, og så måtte man
låne, i alt 500 kr.
I juni 1928 vedtog man en udvidelse af huset.
Murermester Stendal fra Langeskov fik arbejdet
for 3.249 kr. Han kunne begynde den 9. juli og
skulle være færdig den 10. september, ellers var
der en ugentlig bod på 50 kr. til arbejdet var
færdig.

Godkendelse af aktionærer og antal aktier
Ved et bestyrelsesmøde i 1920 skulle bestyrelsen
godkende nye aktionærer, og det var H. Jørgensen
fra Anneksgården med 3 aktier, lærer Bruntse med
2 aktier samt gartner H.J. Rasmussen, Johs.
Hansen, Peder Mortensen og Hans Alfred
Andersen med hver 1 aktie. Denne
godkendelsesprocedure er fortsat op til vor tid.
I 1928 lavede man en anden fordeling af aktierne.
Nytegnede gårde med mere end 50 tdr. land skulle
tegne fire andele, mellem 25 og 50 tdr. land tre
andele, mellem 10 og 25 tdr. land to andele og fra
0 til 10 tdr. land samt andre én andel, og andelen
skulle for fremtiden følge ejendommen. Man
fulgte således princippet om, at de bredeste
skuldre skulle bære de største byrder. Den 1. april
var der tegnet 180 andele, og i de følgende år med
mange aktiviteter og udlejning af huset, måtte man
gang på gang bede om flere penge fra ejerne af
aktierne. Man har hele tiden brugt gloserne aktier
og andele i flæng, se Georg Karnøes artikel.
Værter og rengøring
I 1928 blev Henning Palmvig vært, og han fortsattte til 1947. Han betalte en afgift på 75 kr, og
den afgift holdt til 1942, hvor den blev sat ned til
50 kr. Maler Nielsen fik i 1925 60 kr. i grundtakst
for rengøringen plus 50 øre for hver gang, der
havde været gymnastik. I 1927 fik Margrethe
Pedersen 130 kr. for rengøringen, og året efter fik
Margrethe Rasmussen det samme. Møder og
sygdomme i sognet.

Efter Første Verdenskrig rev den spanske syge en art influenza - 20 millioner væk verden over,
mens 1. verdenskrig havde kostet 10 mio.
Sygdommen kostede navnlig de unge livet, og i
1920 blev fastelavnsfesten aflyst af frygt for smittefaren, og i stedet for: "ville der blive afholdt et
kristelig foredrag senere".
Mund- og klovsygen var en frygtet kvægsygdom,
der medførte, at man satte gårde og hele landsbyer
i karantæne dvs. at man hverken måtte komme til
eller fra gårdene. En sådan karantæne stoppede
generalforsamlingen i 1925.

1930-erne
Myndighederne
Ordensmagten i form af politiet har flere gange
været efter bestyrelsen. Første gang i 1930, hvor
bestyrelsen måtte vedtage en bøde på 26 kr., fordi
uvedkommende havde fået adgang til et privat bal.
Den bestemmelse kostede ofte bøde til
forsamlingshusene landet over.
Ombygninger og lån
Protokollen oplyser om stort og småt, så lad os
plukke lidt: Ved generalforsamlingen i 1934 klagede man over, at de møbler, der havde været
udlejet, blev ødelagt, når de ved afleveringen blev
stillet uden for i fri luft. l 1936 blev der indlagt
vand, og i 1937 blev det foreslået at købe jord af
gartner Peder Andersen. I 1938 ville man opføre
nye toiletter, sætte huset i stand, men gælden måtte
ikke overstige 10.000 kr. Man kunne ikke låne, så
det blev kun til maling af salen, en ny hoveddør og
et hegn omkring grunden.
Rengøringen
I 1934 overtog Eline Hansen rengøringen for 70
kr. I 1935 steg prisen til 80 kr. plus indtægterne fra
den nye garderobe.
Mødevirksomheden
I 1931 fik Socialdemokratisk Forening lov til at
bruge en af de små stuer 6 gange for 20 kr, men
man havde tidligere nægtet at leje lokaler ud til
dén forening. I 1933 var der foredrag med flere af
tidens kendte personer: Forstander Damgård
Nielsen fra Ryslinge og Ester Skriver fra
Glamsbjerg. I 30érne var samfundet og forsamlingshuset inde i en krise, og kun de traditionelle ting som andespil og høstfest kunne gå.
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Gymnastikhold fra 1940-erne

1940-erne og 2. verdenskrig
Krigen præger ikke protokollen. Man omtaler i
1940, at man skulle have en vedtægtsændring for
at blive berettiget til rationeringsmærker til kaffe.
I september 1943 måtte man aflyse høstfesten på
grund af undtagelsestilstanden, der blev indført
ved den danske regerings brud med tyskerne den
29. august 1943.
Mødeaktiviteter under 2. verdenskrig
Mange af husets arrangementer har været af
folkelig og kulturel karakter, som vel ikke alle har
givet overskud. Under krigen holdt pastor Balslev
"Danske Aftener". De var alle med et nationalt
sigte. På Christian den Tiendes 70-års fødselsdag
den 26. september 1940 talte pastor Balslev,
sangkoret medvirkede, der blev sendt
lykønskningstelegram til kongen, og der kom
takketelegram tilbage. I 1941 var det oberstløjtnant
Clausen, Odense med 190 tilmeldte. Ved
arrangementet den 11. marts 1943, hvor pastor
Rørdam-Clausen holdt foredrag, blev der sendt en
fødselsdagshilsen til Kronprinsen (den senere
Frederik den IX). Ved alle disse aftener var der ca.
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140-150 deltagere. Billetten kostede 75 øre, og
man skulle selv medbringe sukker, brød og en
sangbog.
5. maj 1946 ville man fejre årsdagen for befrielsen, men der kunne ikke skaffes en taler, så det
blev til en sommerfest i stedet for.
Dilettant, revy og møder
Forsamlingshuset har mange gange haft dilettantforestilling. Oplysninger om denne aktivitet
findes i Bente og Benny Holms artikel her i årsskriftet.
I 1947 ville man opføre en revy den 4. og 10. maj,
men den 5. maj fyrede man instruktøren og udsatte
opførelsen til 16. og 18. maj. Ellen og Chr. Detlef
talte i 1948 om digterpræsten Kaj Munk, som
tyskerne havde myrdet i januar 1944. Ved
generalforsamlingen den 31. januar 1948 læste
proprietær Larsen fra Vangeledgård op. Det
samme gjorde han til høstfesten den 5. september,
og dermed begyndte man på en mangeårig
tradition.

Idræts- og gymnastikforeningen
I krigens tid fik gymnastikforeningen lov til at
bruge huset, men de skulle selv sørge for brændsel
og rengøring. Samtidig fik badmintonklubben
afslag på at spille badminton, for én forening
omkring gymnastikken måtte være nok. Det har
ikke været opgaven i denne omgang at afklare
forholdet mellem idrætsforening, gymastikforening og badmintonforening.
Lis og Aksel Lundsgaard har fortalt om deres
arbejde i foreningerne. De var delingsførere dvs.
instruktører og opholdt sig i 1943 på Sjælland,
men da man ikke kunne få en delingsfører til
gymnastikken hjemme i Stenløse, sagde de ja til at
komme hjem og lede pige- og karleholdene. Hun
ledede bl.a. et damemotionshold på 36 i salen.
Ombygningen i 1946-48
I 1946 foreslog Ernst Andersen en ombygning af
huset, men man nedstemte det med 16 stemmer
imod og 10 for. I juni 1947 ville man alligevel gå
i gang og bygge køkken ud i præstegårdshaven,
lave toiletter i kælderen og flytte garderoben: pris
maksimalt 17.000 kr.
Værter og rengøring
Henning Palmvig sluttede i 1947 efter 19 år som
vært og Karl Thomsen overtog jobbet, og han
måtte betale 140 kr., hvor Palmvig havde fået
presset prisen ned til 50 kr., men Thomsen måtte
tage 25 øre pr. nummer i garderoben.
I 1947 overtog Karen Thomsen rengøringen for
140 kr. I de næste to år lå prisen på rengøring
omkring de 150 kr. Anton Olsen havde den et år,
derefter hans kone Agnete. I 1949 steg prisen til
250 kr. og Karl Jacobsen overtog jobbet.
Husholdningskredsen i huset
Husholdningskredsen startede i forsamlingshuset
i 1946 og har siden holdt mange af sine kurser,
fester og andre sammenkomster dér.

1950-erne
Ombygning i 1951
Arkitekt Kjærnulf blev i 1951 bedt om at lave
tegninger til bygning af scene, omklædningsrum,
rum til rekvisitter samt wc. Arbejdet skulle koste
19.900 kr., men ved frivilligt arbejde blev prisen
presset ned til 17.500 kr.
Man søgte først om et kreditforeningslån.
Dommeren ville imidlertid ikke tinglyse lånet,

fordi bestyrelsen ikke havde overholdt foreningens
egne love, idet de to generalforsamlinger lå for tæt
på hinanden. Ved den første generalforsamling fik
låneforslaget mere end 1/2 af stemmerne, men
mindre end 2/3 af stemmerne, som reglerne
krævede. Derfor holdt man efter 1/2 times pause
en ny ekstraordinær generalforsamling. Den gik
ikke, for reglerne sagde mindst 8 dage mellem to
generalforsamlinger. Man tog så i stedet et
sparekasselån på 12.000 kr. og søgte StenløseFangel kommune om et tilskud på 4.000 kr., men
kommunen gav afslag.
Arbejdet blev udført som frivilligt arbejde, idet
listen over aktionærer blev gået igennem og man
udpegede, hvem der kunne lave hvad, og derefter
blev man tilsagt, så der var en jævn "tilstrømning"
af arbejdskraft.
Scenetæppet
Den faste scene skulle have et fortæppe, og Alfred
Hansen (Elektriker) fik på Dalum Papirfabrik fat
på et stort stykke filt fra en papirmaskine. Man
overtalte Svend Saabye til at male fortæppet.
Filtstykket blev lagt ud på forsamlingshusets gulv,
og så malede Saabye det flotte fortæppe. Det har
derfor en særlig lokal interesse, og vi får håbe, at
det kan bevares i sognet, uanset hvad der fremover
måtte ske med Stenløse Forsamlingshus.
Møderne
Den 28. oktober 1951 havde Fællesorganisationen
andespil. Tre personer viste dårlig opførsel i form
af slagsmål. De blev af bestyrelsen udelukket fra
forsamlingshuset imellem 2 og 12 måneder.
Forbudet blev dog ophævet en måned senere, da
de havde givet bestyrelsen en undskyldning. Men
den 9. maj 1952 var det galt igen med den ene af
urostifterne, og så blev han udelukket i 12
måneder.
Man havde også "Gøglervogn", idet radioen på det
tidspunkt havde et populært lørdagsprogram med
samme titel og med Svend Petersen som leder. I
den periode havde man revy med billetter til 2,00
kr. Årets høstfest holdtes sammen med
Husmandsforeningen og musik ved Brødrene
Klint. I de år havde man også koncert med
gårdmusikanterne fra Kerteminde, og inden tvduellerne hærgede landet og tømte forsamlingshusene, havde man et firkantet politisk møde.
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Værter og rengøring
I 1950 overtog Else Pedersen værtsskabet for 75
kr, og i 1952 var det Bagermester Holger Juuls tur
for 85 kr., og han fik 185 kr. i løn pr. kvartal for
rengøringen.
I 1952 fik Julie Hansen 400 kr. for rengøringen og
ekstra for badminton, gymnastik og garderobe. I
1954 var lønnen 500 kr. og en kone til hjælp til
hovedrengøring. Julie Hansen blev den sidste
rengøringsdame, da værten herefter selv skulle
holde hus og område i orden.
Idrætsforening og Ungdomsforening
Ved et bestyrelsesmøde den 28. marts 1951 bad
formanden for Stenløse Idrætsforening, Bernhard
Nielsen, om, at foreningen måtte blive lagt ind
under huset som en ungdomsafdeling. Man aftalte
at mødes den 7. april, hvor idrætsforeningen
meddelte, at de havde nedlagt foreningen og
samtidig afleverede de deres kassebeholdning på
28 kr. sammen med en sparekassebog på 17,75 kr.
Foreningen var gældfri på nær en regning til
Tommerup avis på 22,75 kr. Huset overtog
foreningens inventar mm. Ved generalforsamlingen den 18. maj 1952 oprettede man en
ungdomsafdeling, men den måtte ikke belaste
huset økonomisk. Vedtægterne fik en tilføjelse:
"Ungdomskredsen ledes af en bestyrelse på 7
medlemmer, hvoraf skulle to være fra huset og de
fem medlemmer valgte ungdommen selv. Højeste
myndighed er husets bestyrelse." Økonomien
mellem hus og forening blev ikke blandet, men
status skulle indføres i husets regnskab.
Foreningen måtte højest have en kassebeholdning
på 100 kr. Resten skulle indsættes på en
sparekassebog. Ungdomsafdelingen blev ophævet den 6. februar 1954, og kassebeholdningen gik
i husets kasse. Badmintonspillerne fik ved den
lejlighed en selvstændig status, og de måtte spille
vinteren ud.
Juletræsfester
Juletræsfester har været afholdt i det meste af
forsamlingshusets levetid. Det første juletræ blev
afholdt i 1907. Senere blev det til. at Stenløse
Skole holdt sit juletræ i forsamlingshuset. Lærer
Horst, der kom til skolen i 1949, har fortalt, at det
foregik på følgende måde: Nogle forældrepar blev
udvalgt til at forestå tilrettelæggelsen, og de skulle
på skift være fra Stenløse, Svenstrup eller
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Volderslev. Man sendte en tegningsliste rundt,
hvor man kunne skrive sig på og samtidig betale et
beløb til juletræspynt, godteposer og frugt til
børnene. Ved festen dansede man først om
juletræet, så blev der læst en julehistorie og leget
sanglege, som pastor Balslev ledede med stor
ildhu. Til sidst blev træet sat til side, hvorefter
man dansede. Sådan var traditionen til 1960; inden
da havde Lærer Horst i 1958 bedt
forsamlingshuset overtage juletræet. I første
omgang sagde man nej, men i 1960 sagde man ja,
og huset modtog en sparekassebog med 579 kr.,
lysholderne og julæetræspynten fra skolekommissionen. Traditionelt afholdtes juletræet den
28. dec. og det fortsatte frem til 1982.

1960-erne
Møder
Foredragene i begyndelsen af 1960érne mærkede
konkurencen fra tv, men man havde blandt andre
politimester Vagn Bro fra Køge (kaldet Sheriffen
fra Køge), biskop Holm fra Odense og pastor
Anne Sofie Seidelin til at tale. Det sidste møde var
som de andre meget besøgt, men det gik ikke så
godt, for man kunne ikke forstå hendes sprog.
Beboermøder med debat har også samlet sognets
beboere. I 1966 gik man i gang med at drøfte
kommunesammenlægning med BrændekildeBellinge, Dalum og Sanderum, men den gik ikke,
for det blev som bekendt til Storodense den 1.
april 1970.
Lån til ombygninger, vedligeholdelse etc.
I 1960 havde man ikke penge til afdrag etc. Man
bad derfor om at slippe for afdrag. Man fik ja, hvis
bestyrelsens medlemmer personlig ville kautionere
for lånet. Så måtte man atter ud med raslebøssen.
Postbud Kaj Jensen blev ansat til at opkræve 10
kr. pr. aktie og samtidig sælge foredragskort.
På generalforsamlingen i 1959 havde man drøftet
indretning af en lejlighed på loftet i gavlen ud mod
vejen, men forslaget blev først vedtaget i 1961. I
det tiår måtte man foretage nødvendige
reparationer af bl.a. køkkenet, købe nyt inventar,
forny centralvarmeanlægget, bygge garage m.m.
Myndighederne stillede også større krav til de
sanitære og hygiejniske forhold.
I forbindelsen med etablering af Bystævnet tilbød
sognerådet, at Stenløse-Fangel kommune ville
stille jord til parkeringsplads gratis til rådighed,

men grunden til garagen måtte man købe. Så selv
om bestyrelsen arbejdede gratis, slog det ikke til.
Man måtte optage et lån på 45.000 kr. og forhøje
kassekreditten til 30.000 kr. På lånene var der
store kurstab og renten var høj, så man måtte have
penge fra aktionærerne. og man vedtog, at
opkrævningen på 15 kr. pr. aktionær skulle værten
Svend Jørgensen tage sig af for 1.00 kr pr. betalt
aktie.

I 1983 ville bestyrelsen have hævet de 4.000 kr. til
6.000 kr. Svend Jørgensen meddelte bestyrelsen,
at med den prisforhøjelse ville han overveje at sige
sin stilling op. På generalforsamlingen i januar
1983 satte bestyrelsen sit mandat ind på at få sit
prisforslag vedtaget. 15 stemte imod, 12 var
blanke og 6 stemte for. Forslaget var dermed
faldet.

Værterne: Inger og Svend Jørgensen
Ved skiftedag 1. november 1961 kom der nye
tider. Inger og Svend Jørgensen fik lejlighed i
huset, og de var værter i næsten 25 år dvs. til marts
1986. De blev meget populære, da de skabte en
god atmosfære for gæsterne i huset. Man gik i
retning af restauration med fast kuvertpris og med
mad ud af huset. Det sidste kom til at gribe
forstyrrende ind i forholdet mellem vært og
bestyrelse. I 1977 aftalte man, at værten skulle
betale en afgift på 4.000 kr. om året for at bruge
køkkenet til fremstilling af diner transportable. Der
måtte højest leveres til 15 personer, men
udlejning af huset skulle have første prioritet, og
der måtte ikke averteres med diner transportable.

Strid med toldvæsenet
Toldvæsnet kom i februar 1965 med et krav om
beskatning af salget af spiritus i huset, de såkaldte
proppenge. Man nedsatte et udvalg til at finde ud
af hvilke vedtægtsændringer, der skulle til for at
lovliggøre spiritussalget. Toldvæsenet meddelte, at
der ville komme et bødeforlæg på grund af
manglende afgift på spiritus, der var nydt til
private fester. Spiritussen var købt i Tyskland eller
hos div. købmænd. Samtlige bestyrelsesmedlemmer fra perioden 1966 til 1968 blev
inddraget tillige med advokater både for hus og
vært. Sagen endte i 1969 med forlig med
toldvæsenet, hvor huset og værten måtte dele
afgiften/bøden, men nogle gæster havde fået en
billig fest uden at komme i fedtefadet.

Personalet 1960-erne
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Honorarer til formand og kasserer
Ved et bestyrelsesmøde den 30. januar 1967
vedtog bestyrelsen at give formanden 250 kr. og
kassereren 100 kr. Kassereren havde allerede i
1948 fået 50 kr. årlig for at føre regnskabet. 1978
blev der på et bestyrelsesmøde diskuteret en
lønforhøjelse til 500 kr. til formanden og 250 kr.
til kassereren. Det måtte der stemmes om: 5 for og
2 imod. I 1982 nåede man så til at bytte om på
forholdet mellem formandens og kassererens
honorarer.

1970-erne
Beboermøder og afstemningslokale
Reguleringen af lyskrydset ved Stenløsevej og
Møllevej og tilhørende lukning af udkørslerne fra
"de gamle bakker" ud til Stenløsevej medførte et
beboermøde midt i sommerferien i 1973 med 100
deltagere. I mødet deltog amtsvejinspektør Carl
Erik Vedsted og formanden for amtets tekniske
udvalg Kryger-Madsen, og det blev livligt. Der
havde været underskriftindsamling, men KrygerMadsen udtalte, at han ikke gav ikke noget for 300
underskrifter, når folk ikke skulle betale for at
skrive under. Protesterne hjalp ikke, så bakkerne
blev lukket og krydset blev lysreguleret. I dag 25
år efter må vist alle erkende, at amtets forslag var
rigtigt.
Udlejninger, lejepriser og vedligeholdelse
I 1971 betalte aktionærerne 200 kr. for leje af hele
huset, 150 kr. for den store sal og 70 kr. for den
lille sal.
Ved generalforsamlingen i 1970 måtte man konstatere, at udlejningen til private faldt efter i
mange år at have været stigende blandt andet på
grund af det dygtige værtspar (Inger og Svend
Jørgensen).
I 1970érne stod man overfor en række vedligeholdelser og forbedringer: Kloakforholdene, mere
elektricitet, nye vinduer og døre, og samtidig kom
brandmyndiger og de veterinære myndigheder
med div. krav.
Man lånte 70.000 kr, havde en kassekredit på
45.000 kr, kurstab på div. lån og meget høje
renter. Regnskabet udviste en formue på 319.000
kr., som dog væsentligst kom fra ejendomsvurderingen.

1980-erne
Ombygning og lån
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I 1986 kom den store ombygning af køkkenet til
360.000 kr., hvorfor der måtte optages nye lån på
280.000 kr. Odense kommune bevilgede et rentefrit lån på 30.000 kr. Byggeriets Realkredit
Forenings Fond gav 10.000 kr. Genindvielsen fejredes med en dilettantforestilling.
Ved generalforsamlingen i 1989 blev det oplyst, at
der skulle skaffes ekstra indtægter på 25.000 kr.,
før driften kunne hænge sammen. Det fortælles, at
nogle bestyrelsesmedlemmer uformelt drøftede at
opkræve 250 kr. pr. aktie i en 3-årig periode for at
få stabiliseret økonomien. Forslaget blev droppet,
for man var bange for, at for mange aktionærer
ville forlade huset.
Mødeaktiviteter
Der blev brugt mange kræfter på at få arrangementer til huset, der kunne give penge til driften.
Det mest stabile arrangement gennem de sidste 25
år har nok været dilettantforestillingerne. De
kulturelle arrangementer, blandt andet med
Birgitte Federspiel, samlede mange tilhørere, men
samme år havde man fiasko med et teatershow.
Spis-sammen-aftener samlede mellem 28 og 90
deltagere. Men syng-sammen-aftener gik ikke.
Høstfesten var ofte godt besøgt, men i 91 måtte
den aflyses på grund af for ringe tilmelding.
Brigdeklubben lejede huset 32 gange vintrene fra
1984 til 1987. Der blev startet en Lancierklub i
1987, og de dansede og spiste 6 gange pr. vinter,
i alt i 8 sæsoner. Det var to samlede udlejninger,
der skæppede godt i kassen.
Udlejninger til private
Udlejningen til private faldt meget fra 155 udlejninger i 1978 til 82 i 1987. Senere kom der en lille
stigning, men den kom aldrig op på samme niveau
som i 70-erne.
Værter
Efter Inger og Svend Jørgensens afgang i 1986
trådte et nyt bestyrerpar Keld og Annette Andreasen til. De var der kun til 12. februar 1987, hvor
man måtte sige dem op. I maj 1987 ansatte man en
ny bestyrer Keld Kofod, som var vært til juli 1992.

1990-erne
Aktiviteter
Efter nogle år med faldende interesse for husets
aktiviteter prøvede man noget nyt. Man gik sammen med sognets foreninger og menighedsrådet
om et foredrag af forfatteren Ebbe Kløvedal Reich

i 1993. Det blev et tilløbsstykke, hvor mange
måtte gå igen uden at kunne komme ind. Det
samme gentog sig, da pastor Olav Degn-Andersen
14 dage efter fortalte om sit arbejde som feltpræst
i Jugoslavien. I marts 1994 talte landmanden
Mourits Hansen om "Hvad livet lærte mig".
Hovedstadspressen har også beskæftiget sig med
huset. Ved folkeafstemningen 18. maj 1993 havde
dagbladet Politiken en artikel om huset, hvor de
betegnede det som Danmarks bedste og
hyggeligste afstemningssted med blomster i garderoben, tæpper på gulvet og lænestole til hyggesnak. I øvrigt kendte pressen huset fra besøg ved
div. valg for at fotografere Ritt Bjerregaards
stemmeafgivning.
Forsamlingshusets vært
Diskussioner mellem bestyrelse og værter om
økonomiske forhold f.eks. om andel af varmeudgifter, indkøb af inventar o.s.v. er forekommet
flere gange i husets historie. I forbindelse med den
sidste vært Marianne Glue er diskussionen blevet
så kraftig, at man er på vej til, at en retssag skal
afgøre det økonomiske mellemværende mellem
parterne.
Vedtægtsændring, økonomi og vedligeholdelse
For at blive fri for ejendomsskat måtte man i 1992
lave en vedtægtsændring, der gav huset et kulturelt
tilsnit: "Ved selskabets opløsning skal et eventuelt
overskud gå til almene og kulturelle formål i
Stenløse sogn."

Økonomien blev stadig mere anstrengt. Kommunen gav i 1994 et tilskud/rentefrit lån på 60.000 kr.
til vedligeholdelse og reparation af huset. Men det
slog slet ikke til, for foruden vedligeholdelser var
der nyanskaffelser til køkkenet m.m. Indtægterne
kunne slet ikke følge med udgifterne. Til sidst var
der så stor en gæld, at der ikke kunne lånes mere.
På den baggrund måtte huset sælges pr. 1. juli
1997 og overgå til Restaurationsselskabet Tarup
Kro ApS ved direktør Lempert, som altså viderefører huset som "Stenløse Forsamlingshus".
Afslutning
Ved forsamlingshusets overgang til privat eje
forsvinder et stykke af sognets kultur. Forsamlingshuset har gennem næsten 100 år været
sognets samlingssted ved alle arrangementer, hvor
mennesker har været samlet til generalforsamling,
foredrag, gymnastik, private sammenkomster eller
når det offentlige havde noget der berørte
kommunens beboere. Huset har således holdt 25-,
50-, 75-, 80- og 90 års jubilæer. Arkivet har nogle
af sangene og talerne fra disse lejligheder
liggende, og vi må konstatere at deltagerallet ved
disse lejligheder har været meget forskelligt: Ved
80 års jubilæet i 1984 var der 40 og 10 år efter var
der 150 deltagere.
Men vi må konstatere, at husets periode nu er slut,
og efterfølgende vil vi give ordet til generalforsamlingens mangeårige dirigent og formand
Georg Karnøe for at udrede gloserne aktier eller
andelsbeviser.

Aktiebrev til Stenløse forsamlingshus - 1924
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Værter
1906-15
1915-16
1917
1917-21
1921-26
1926-27
1927-28
1928-47
1947-48
1949
1950
1951
1952-61
1961-86
1986-87
1987-92
1992-97
1997

Købmand Jens Peder Hansen
Smed J. Hansen, Volderslev
Præstegårdsforpagter Anders Hansen
Ingen vært noteret i protokol
Købmand Jens Peder Hansen
Gartner Hans Hansen
Hans Jørgen Hansen
Henning Palmvig
Karen og Karl Thomsen
Rasmus Larsen
Eli Pedersen og Bernhard Nielsen
Eli Pedersen
Bager Holger Juul
Inger og Svend Jørgensen
Anette og Keld Andreasen
Keld Kofod
Marianne Glue
Ejer: Jens Lempert

Liste over formænd
1904
R.P. Sørensen, Gårdejer
1904-07 Knud Rasmussen, Gårdejer
1907-11 R.P. Sørensen, Gårdejer
1911-14 Anders Jensen, Hjulmand
1914-16 J.P. Hansen, Købmand
1916-17 Christian Jensen, Kreaturhandler
1917-19 Hans Fr. Andersen
1919-20 A. M. Hansen, Forpagter
1920-22 Hans Fr. Andersen
1922-24 Carl Bruntse, Lærer
1924-26 Hans J. Hansen
1926-31 Anders Knudsen Andersen, Gårdejer
1931-33 Anders Denning, Købmand
1933-34 Jens Larsen, Proprietær
1934-46 J.H. Dupont, Købmand
1946-49 Karl Thomsen, Husmand
1949-54 Alfred Hansen, Elektriker
1954-55 Parmo Thorslund, Købmand
1955-57 Åge Larsen, Husmand
1957-59 Jens Chr. Jørgensen, Gårdejer
1959-64 Aksel Lundsgaard, Gårdejer
1964-66 K.W. Andersen, Driftsleder
1966-67 Svend Aage Frost, Vognmand
1967-77 Olaf Larsen, Gartner
1977-83 Ove Jensen, Vognmand
1983-84 Jens Sørensen, Direktør
1984-89 Georg Karnøe, Advokat
1989-93 Lisbeth Gøtsche
1993Bjarne Christensen, Repræsentant
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Aktier og andelsbeviser
Af: Georg Karnøe
I gennem tiderne har gloserne aktier og andelsbeviser skiftet. Man har i en periode søgt at få
aktierne til at hvile på ejendommene, så de fulgte
ejendommene ved salg. Men den skiftende brug af
ordene andelsbeviser og aktier er det næppe muligt
at give en logisk forklaring på - de er blevet brugt
i flæng.
I virkeligheden har forsamlingshuset altid været et
andelsselskab. Der har fra starten været tale om
solidarisk hæftelse, og at de mere velstående
havde flere andele end de, der ikke var så
velstående, og at de derfor også "hæftede" i højere
grad. Det er vel blot et udtryk for, at det var
nødvendigt, at samfundets toneangivende gik
foran for at "få noget op at stå".
"Den personlige hæftelse" har nok givet anledning
til spekulationer en del gange, ikke mindst, når
"huset" skulle gennemføre store projekter.
Andelshaverne har mange gange, ikke mindst i de
sidste 20 år betalt beløb til huset, typisk 50 kr. pr.
år pr. andelshaver, men det er vistnok ikke sket, at
nogen uventet er kommet "galt afsted" med noget
større beløb. Under indtryk af nogle mindre
heldige forsamlingshusprojekter ude omkring i
lan d e t b e s l u t t ede bes tyrels en inden
gennemførelsen af den store køkkenombygning i
1985-86, at den personlige hæftelse skulle
bortfalde. Dette skete ved, at generalforsamlingen
vedtog en vedtægtsændring efter, at man havde
sikret sig, at man kunnne låne de nødvendige
midler uden personlig hæftelse, men sikkerheden
lå i huset og dets værdier. Det var den gang
navnlig Bikuben, der blev spurgt til råds. Det viste
sig, at de ikke lagde den store vægt på den den
personlige hæftelse. Huset var på daværende tidspunkt i en god udvikling. Man mente, at huset nok
kunne svare sine forpligtelser, således at risikoen
var til at overse. Hertil kom, at man nok ikke af
"image-hensyn" mente at kunne gå løs på den
almindelige lokale borger, såfremt indtjeningen i
fremtiden svigtede, så huset ikke længere ved salg
kunne betale en evt. gæld. Det var derfor ikke
noget større problem at slippe for den personlige
hæftelse, man blev i realiteten et andelsselskab
med begrænset ansvar - AmbA.

Skifteretsdom i 1731 om en gård i Stenløse
Af: Erik Bo Rasmussen
Forord.
Ved et besøg for arkivets medarbejdere på
Landsarkivet fremlagde arkivar Grethe Banggaard
en pakke med en sag fra 1731 om et skifte af en
gård i Stenløse, som vi i øvrigt ikke kender
placeringen af. Da teksten var skrevet med gotisk
skrift, bad vi Flemming Georgsen, Herning om at
tyde skriften. Da vi derefter læste dommen, kunne
ingen af medarbejderne forstå dommen. Derfor bad
vi advokat Erik Bo Rasmussen, tidligere Volderslev
vurdere den og skrive en artikel om dommen.
Arkivet og årsskriftet er således mange mennesker
tak skyldig for, at vi har kunnet dykke ned i en 265
år gammel retssag.
Striden om arvefæstet
I september 1730 døde gårdfæster Laurids Madsen
i Stenløse og efter hans begravelse den 13.
september begyndte en retssag, der skulle vare et
halvt år, inden man havde styr på, hvem der ejede
og skulle overtage hans fæstegård. Han efterlod
sig enken Maren og fire børn - Lars, Mads,
Birgitte og Anne. Den ældste Lars er
hovedpersonen i sagen.
Vi har hele retsprotokollen, men der er nu ikke
meget styr på den. Fornavnene Lars og Laurids
bruges tilfældigt om samme person. Efternavnet
Larsen og Lauritsen bruges på samme måde.
På det tidspunkt boede en mademoiselle Lubin i
Stenløse Præstegård. Hun ejede landbrugsejendommen matr. nr. 2 i Stenløse og havde fæstet
gården ud til afdøde Laurits Madsen. Da Laurits
Madsen døde, var gården vanrøgtet, og der
skyldtes forpagtningsafgift (landgilde) og skatter.
Få måneder før Laurids Madsen døde, havde
mademoiselle Lubin stævnet Laurids Madsen for
birketinget i Ravnebjerg med påstand om, at
Laurids Madsen fraflyttede gården til næste
Woldermisse - 1. maj 1731 - og umiddelbart efter
denne stævning havde to stævningsmænd forkyndt
mademoiselle Lubins opsigelse af 10. maj 1730
for Laurids Madsen.
Der er i dommen udførligt redegjort for opsigelsen, som medtages i hele sin ordlyd og for selve
forkyndelsen. Det fremgår, at opsigelsen af fæstemålet dels var begrundet med, at mademoiselle
Lubins selv ønskede at bebo ejendommen, dels var
begrundet med, at Laurids Madsen havde
vanrøgtet ejendommen og ikke betalt skatterne.

1. møde i skifteretten
Første skifteretsmøde blev afholdt den 7. oktober
1730, hvor retten blev sat på fæstegården, hvor
foruden prokurator (skiftefuldmægtig) Langsted
og to registrerings- og vurderingsmænd fra
Stenløse deltog, desuden mademoiselle Lubin,
enken, en lavværge for enken, nogle familiemedlemmer som værger for de tre yngste børn, og
den ældste søn Lars - som i dommen for det meste
benævnes Lauridz - og han havde som sin
fuldmægtig (advokat) medbragt en regimentsskriver Langsted, som i denne skiftesamling var
mødt ved sin fuldmægtig Niels Grum.
Det kan på dette sted i dommen være svært at
forstå de forskellige sammenhænge, ikke kun på
grund af retsprotokollens fejlagtige gengivelse/ombytning af for- og efternavne, men også fordi
man nemt kan få den opfattelse, at prokurator
Langsted og regimentsskriver Langsted er een og
samme person.
Længere nede i dommen kommer det imidlertid
frem, at sønnen Lars Madsen den 10. juni 1724
skulle have indgået aftale med ejendommens
tidligere ejer og tidligere byfoged Jens Petersen
om at fæste ejendommen i stedet for faderen, den
afdøde Laurids Madsen.
Det siges endvidere, at Lars Madsen skulle have
opsagt dette fæstemål til fraflytning den 1. maj
1731, da Lars fra dette tidspunkt skulle overtage et
fæstemål på en af Hans Majestæts ryttergårde,
d.v.s. indtræde som fæster på en af kongens gårde,
hvilket gav nogle fordele fremfor at være
fæstebonde på ejendomme, som ikke hørte under
kronens gods. Som fæster på en ryttergård blev der
givet fæsteren visse skattefordele, mod at fæsteren
til gengæld var pligtig at stille med et antal
veludrustede ryttere og heste, når der var brug
herfor til krigstjeneste. Derfor var sønnen Lars
Madsen til skiftesamlingen d. 7. okt. 1730
repræsenteret ved regimentsskriver Langsted.
Fæsteaftalen var ikke kun en forpligtelse for
fæstebonden til at betale skatter, vedligeholde og
drive ejendommen, men aftalen indebar også en
forpligtelse for ejeren til at beskytte og forsvare
fæstebonden.
Når regimentsskriver Langsted mødte for sønnen
Lars Madsen på skiftesamlingen skal dette ses som
udtryk for, at fæsteaftalen mellem ryttergården og
Lars allerede var indgået, og at ejeren - i dette
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tilfælde kongen, repræsenteret ved
regimentsskriveren - havde en forpligtelse til også i retssager - at bistå fæstebonden.
På skiftesamlingen gjorde Lars gældende, at skifte
efter faderen var udelukket, da Lars var den rette
fæstebonde, hvorfor alt, hvad der tilhørte gården,
herunder udsæd, kreaturer, driftsmateriel og andet
løsøre tilhørte ham, og han gjorde endvidere
gældende, at ejendomsretten til faderens
personlige ejendele tilkom ham, da han af
personlige midler havde betalt for faderens
begravelse.
Han protesterede særligt imod den påbegyndte
registrerings- og vurderingsforretning, da det af
fæstebrevet mellem ham og den tidligere byfoged
Jens Petersen fremgik, at fæstemålet også
omfattede besætning, inventar og bohave.
De øvrige arvinger ville ikke bestride sønnens ret
til fæstegården med besætning, inventar og løsøre,
og de gjorde ikke krav på skifte. Skifteretten ville
ikke acceptere erklæringen fra de øvrige arvinger
om at frafalde skifte, idet skifteretten anførte, at
arvingerne ikke på denne måde kunne frasige sig
arv og gæld.
Med hensyn til det af Lars påberåbte fæstebrev,
ønskede skifteretten, at der blev indhentet yderligere oplysninger, hvorfor skiftet blev udsat.
2. møde i skifteretten
Den 13. oktober fortsatte man skifteforretningen.
Prokurator Langsted havde forfald, i stedet mødte
skiftefuldmægtig Suue. Regimentsskriver Lang

Påstandene forkyndes i marken - Tegning af Kirsten Wulff.
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sted og mademoiselle Lubin var mødt. Regimentsskriveren gentog indsigelserne fra første
skiftesamling og tilføjede, at skifteretten efter hans
opfattelse ikke havde kompetence til at tage
stilling til lovligheden af fæstebrevet fra 1724.
Skiftefuldmægtig Suue fastholdt, at der skulle
skiftes, og man påbegyndte en omfattende registrerings- og vurderingsforretning, som varede
hele dagen. Opregningen af registrerede og vurderede effekter fylder 10 sider i protokollen, og ved
læsningen fornemmer man, at det var en træt
skiftefuldmægtig og nogle trætte vurderingsmænd,
som om aftenen drog fra gården. Vi har til
gengæld fået en oversigt over stort og småt på en
gård i 1700-tallet.
Man blev dog ikke færdig den dag, for Lars
Madsen havde nægtet at medvirke til registrering
og vurdering af "kreaturer og heste", hvorfor man
ville fortsætte den 19. oktober.
3. møde i skifteretten med Lubins påstande
Den 19. mødte prokurator Langsted med vurderingsmænd. Skiftesamlingen blev afholdt på
ejendommen, hvor enken Maren var hjemme. Hun
oplyste, at Lars var ude i marken for at pløje, og at
ingen af de andre børn var til stede eller
repræsenteret. Mademoiselle Lubin fremlagde på
mødet et skriftligt indlæg til imødegåelse af Lars�s
indsigelse på de første møder. Hun anførte
følgende:
1) At hun ikke var bekendt med, at afdøde skulle
have opsagt fæstemålet, forinden fæstemålet blev
overdraget til sønnen.

2) At Lars Madsen ikke havde dokumenteret, at
han havde indgået aftale med sine forældre om, at
de havde ret til vederlagsfri ophold på ejen-dommen (aftægtsret), ligesom han heller ikke
havde dokumenteret, at en sådan aftægtsret var
blevet anmeldt overfor hende som lovlig ejer af
ejendommen.
3) At Lars Madsens far i tiden fra 1724 og indtil
sin død havde givet udtryk for, at han var fæster til
gården.
4) At Lars Madsens far var den, som havde betalt
landgilde m.v. vedr. fæstemålet, og at mademoiselle Lubin egenhændigt havde kvitteret for
disse betalinger overfor faderen.
5) At fæstebrevet af 10. juni 1724 alene blev
oprettet som et proformadokument med det formål, at sønnen Lars Madsen derved kunne undgå
indkaldelse til militærtjeneste.
6) At hendes opsigelse af 10. maj 1730 blev forkyndt for Laurids Madsen, og at der i den
forbindelse ikke blev fremsat indsigelse mod, at
opsigelsen angik Laurids Madsen.
7) At Lars Madsen, såfremt skifteretten gav ham
medhold i indsigelserne, skulle stille sikkerhed for
alle forfaldne ubetalte skatter, stille sikkerhed for
omkostningerne ved udbedring af den vanrøgtede
gård, samt være i stand til at foretage effektiv
betaling af sådanne beløb senest 1. maj 1731, hvor
hun i henhold til opsigelsen selv skulle flytte ind
på ejendommen.
Efter oplæsningen blev de to vurderingsmænd af
prokurator Langsted sendt ud i marken, hvor de
traf Lars i gang med at pløje. Lars blev på ny
opfordret til at medvirke ved registreringen og
vurderingen af "kreaturer og bæster", og mademoiselle Lubins syv punkter blev læst op for ham.
Han nægtede fortsat at medvirke, men erkendte
dog, at han om nødvendigt ville fraflytte
fæstegården. Dette blev tilført retsbogen med den
tilføjelse, at det forventedes, at både afdøde og
sønnen Lars tog det til efterretning.

Skifterettens konklusion
Skifteretten bestemte, at Lars kunne blive som
fæster til 1. maj 1731, hvor han skulle aflevere
gården i forsvarlig stand incl. det registrerede gods
samt husdyr. Rugsæden skulle være lagt i

jorden, og der skulle være et vist kvantum udsæd
af byg, havre, boghvede og ærter. Endvidere
bestemte skifteretten, at Lars også skulle aflevere
sine redskaber til hjemmebrænding.
Vurdering af skifterettens konklusion
Skifteretten har undladt at tage direkte stilling til
fæstebrevet fra 1724. Nok giver skifteretten Lars
ret til at forblive på ejendommen som fæster indtil
1. maj 1731, men dette skyldes formentlig ikke, at
skifteretten har anerkendt fæstebrevet som gyldigt.
Det skyldes nok snarere, at mademoiselle Lubin i
henhold til sin opsigelse af faderen først havde
behov for ejendommen fra denne dato, og at Lars
pr. samme dato skulle begynde som fæster på en
af kongens ryttergårde, hvorfor skifterettens
afgørelse mere skal ses som en salomonisk
løsning, som Lars i det sidste møde i skifteretten
efter omstændighederne havde erklæret sig
indforstået med.
Når Lars accepterer at give afkald på alle rettigheder i henhold til fæstebrevet fra 1724, skyldes
det formentlig, at han vanskeligt ville kunne vinde
en retssag mod mademoiselle Lubin. De
argumenter, som hun skriftligt forelagde for
regimentsskriver Langsted, ville Lars næppe
kunne imødegå, ligesom den stedfundne vanrøgt
af ejendommen, skatterestancerne, og de dermed
forbundne økonomiske forpligtelser ved at
fastholde fæsteaftalen har været så belastende for
Lars, at han simpelthen var tvunget til at acceptere,
at han skulle fraflytte ejendommen.
Dommen er et eksempel på, at en person, som er
i bevisnød med hensyn til faktiske omstændigheder af afgørende betydning for de relevante
retsregler, og som tillige er kommet i økonomisk
uføre, heller ikke for 265 år siden kunne få
medhold i sine synspunkter ved domstolene.
Dommen er endvidere et eksempel på, at domstolene - også dengang - gjorde brug af rimelighedsbetragtninger. Der er intet som tyder på, at
fæsteaftalen fra 1724 var gyldig, og derfor kunne
skifteretten have besluttet, at Lars skulle flytte
umiddelbart efter faderens død. Når skifteretten
besluttede, at han kunne blive indtil 1. maj 1731,
var det, fordi skifteretten fandt det urimeligt at
tvinge ham til at flytte, før han havde et andet sted
at flytte hen, og fordi mademoiselle Lubin ikke
ønskede at skade Lars, når blot hun kunne flytte
ind på ejendommen 1. maj 1731.
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Stenløse kirkes ejerforhold
Af: Mads Sløk og Gunner Terkelsen.
Højt beliggende omkranset af høje træer, sådan ser
forbipasserende Stenløse kirke. Smukt tager den
sig ud, og ikke mindst i adventstiden, hvor den er
belyst i de mørke timer.
Vi betragter den som vor kirke her i sognet, og da
den er selvejende, er det også med god ret, men
sådan har det ikke altid været. I marts 1996 fik
arkivet indleveret en aflyst panteobligation på et
lån optaget i Fyens Stifts Sparekasse i 1878 på
Stenløse kirke og den aflyses så sent som i aug.
1943. Vi blev meget overraskede over, at vor kirke
havde været belånt, og det blev anledningen til at
undersøge, hvem der gennem tiderne har ejet
kirken.
Kirkens første tid.
Pastor Balslev skriver i sine notater, at de ældste
dele af kirken er bygget ca. 1150, og at der måske
har været en trækirke før den tid. De første ca. 100
år hviler der mørke over, idet vi ikke kender noget
skrift, hvor Stenløse kirke er nævnt; men i breve
fra 1277 - 1286 mellem den ærværdige fader
biskop Jens af Odense og broder Hennike prior for
Sct. Knuds kloster skrives der om at anvende
indtægterne fra Stenløse kirke til uddannelse af
munke ved et udenlandsk universitet (Sorbonne i
Paris).
I brevene nævnes en storbonde Torkil som ejer af
kirken og dens ejendomme, og da Torkil døde,
arvede en af Sct. Knuds klosters munke ved navn
broder Karl, og det er vor antagelse, at arven
overlades til klostret, fordi Odensebiskoppen
Peder Pagh, der tidligere havde været prior ved
klostret, fik kong Erik Menved til at afstå den
såkaldte patronatsret til Sct. Knuds kloster ved et
møde i Nyborg 20. december 1316.
Patronatsret var en højhedsret over kirke og
embede, som kirkeejeren (patronen) tidligere
havde, og han kunne indstille kandidater ved
besættelse af embede ved kirken. Kirkeejeren fik
andel i tiende og havde pligt til at vedligeholde
kirken. Tiende var en afgift på 1/10 af det jorden
kunne yde, samt af indtægter fra kvæg og
lignende, som efter Moseloven skulle svares til
præsterne. Den blev også indført i den kristne
kirke og kom til Danmark omkring år 1100. Den
blev opdelt i tre lige store dele, der tilkom
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biskoppen, kirken og præsten. Afgiften kunne
betales i naturalier, som opbevaredes i kirkeladen.
Der findes spor efter fundamentet til en sådan
kirkelade ved den gamle kirkelåge på Stenløse
kirkegård.
Klostertiden.
I perioden 1316-1536 var det altså Sct Knuds
kloster, der ejede kirken. Munkene varetog de
kirkelige handlinger, og da de også underviste på
latinskolen i Odense (Katedralskolen), var der
behov for midler til deres uddannelse.
Ved reformationen i 1536 blev kirkers og klostres
ejendom inddraget under kronen, og nu var
kongen (Christian III) ejer og havde patronatsretten. Under prior Christian Poulsen
tilpassede klostret sig de nye forhold, og han
administrerede klostrets tidligere ejendom for
kongen, hvilket også fremgår af biskop Jacob
Madsens visitatsbog. I 1562 blev Oluf Nielsen
sognets første præst efter reformationen.
Kongen ejer kirken
I tiden 1601-1662 var det kongen, der udøvede
patronatsretten. Christian IV greb ved flere lejligheder direkte ind og afgjorde kirkens sager. I
pastor Balslevs sognehistorie findes således en
grundig beskrivelse af situationen i 1632, hvor
man ønskede to pastorater for henholdsvis Fangel
og Stenløse kirke.
Under svenskekrigene omkring 1658 gik det hårdt
ud over kirker og klostre i Danmark, idet de
svenske soldater plyndrede dem og efterlod dem i
en sørgelig forfatning. Danmark tabte krigen, og
kongen (Frederik III) måtte sælge ud af
krongodset for at betale sine kreditorer. Således
skænkede kongen i 1662 Sct. Knuds kloster til sin
skatmester Hannibal Sehested, der var gift med en
af Kirstine Munks døtre og således svigersøn til
Christian IV. Sehested forsøgte at sælge klostret til
en udenlandsk kreditor, men det lykkedes ikke, og
klostret gik tilbage til kongen. Samme år (1662)
havde kongen udlagt Dalum kloster og gods til
landsdommer Jens Lassen og i 1664 fik han også
Sct. Knuds kloster og gods udlagt, men det må
endnu en gang være gået tilbage til kronen.

Private ejere.
I 1670 blev Christian V konge, og efter at en
revisionskommission havde gennemgået regnskaberne omkring salget af kronens gods, fik
geheimeråd Didrik Schult til Finstrup (senere kaldt
Holstenshus) i 1682 skøde på Dalum kloster og
gods incl. Stenløse kirke. Godsets navn ændredes
til Christiansdal og ejes i dag af Sct.
Hedvigsøstrenes orden.
Didrik Schult solgte i 1695 Stenløse kirke til Anne
Sofie Krabbe til Søbysøgård, og i 1696 skænkede
hun de to sølvlysestager, der står på kirkens alter.
I de næste godt hundrede år var det ejerne af
Søbysøgård, der ejede Stenløse kirke. I 1805 blev
Søbysøgård solgt til justitsråd Søren Hillerup, som
på det tidpunkt også ejede Bramstrup. Hillerup
solgte i 1807 Bramstrup til sin gode ven etatråd
H.J.Hansen, og ved denne handel må kirken være
fulgt med, for i 1811 kalder etatsråden pastor
Neess til præsteembedet i Stenløse. H.J.Hansen
dør efter en turbulent periode med div. retssager
på Bramstrup i 1831 og Hillerups søn, landmåler
Terman Øllgård Hillerup, fik skøde på godset i
1832.
Ved dette ejerskifte kan det meget vel tænkes, at
kirken er blevet solgt fra, for i en tiendeforretning
dateret 9. april 1835 var det justitsråd H.H.Holm,
der ejede kirken.
Justitsråden var herredsfoged i Lysgård og Hids
herreder i Jylland.
Ved grundloven af 1849 ændrdes benævnelsen
kirkeejer til kirketiendeejer. Det kneb af og til med
pligten til at vedligeholde, derfor kom der i 1861
en lov om kirkesyn, som skulle sikre, at kirkerne
blev holdt ordentlig vedlige.
Det nuværende alterbillede havde Holm skænket
i 1859. Det er ikke signeret, men er sikkert malet
af A. Jæger fra Viborg, som har malet et identisk
alterbillede opsat i Ejsing kirke ved Vinderup.
Kirkens dåbskande skænkede han i

1862. Da H.H.Holms enke døde, blev kirken
sammen med Fangel kirke sat på auktion i Odense
herredsret den 27 september 1869.
Auktion
Vi har fundet annoncen herom i Fyens Stiftstidende i Lokalhistorisk Bibliotek på Klosterbakken i Odense og gengiver den her.
Auktionsdokumenterne ligger på Landsarkivet i
Jernbanegade. Dér har vi gennemset dem, og de
fortæller, at kirken er blevet vurderet af sognefoged Jens Madsen, Bellinge og møller P.
Andersen, Dalum mølle. De foretog en opgørelse
over kirkens værdier i en inventarliste og opstillede et regnskab over indtægter og udgifter.
Kirken blev vurderet til 9.500 rigsdaler og var
assureret for 10.160 rigsdaler.
Efter mange bud og overbud blev procurator
Jespersen fra Karolinekilde i Pårup højstbydende
med 7.860 rigsdaler. Det næsthøjeste bud var på
7.850 rigsdaler og kom fra gårdejer Lars Knudsen,
Fangel. Samme dag blev Fangel kirke solgt til
gårdejerne Lars Knudsen og Jørgen Knudsen fra
Fangel for 8.210 rigsdaler. Her bød Jespersen
8.200 rigsdaler. Så der har været tætte opløb.
Kirken var i familien Jespersens eje indtil tiendeafløsningen kom i begyndelsen af 1900- tallet. Der
blev oprettet en tiendebank, hvor tiendeyderne,
dvs. jordejerne, mod at betale een gang for alle
kunne betale kirketiendeejeren ud, så kirken kunne
blive selvejende. Vi har i arkivet en del skrivelser
om tiendeafløsningen, som fandt sted i 1911, da
kirken blev selvejende.
Proprietær H.C.Jespersen var således den sidste
private ejer af Stenløse kirke. At kirken i dag
betegnes som selvejende betyder efter vor mening,
at den er ejet af sognets beboere, og at det til
enhver tid siddende menighedsråd forvalter på
sognets vegne med ansvar overfor bl.a. Nationalmuseet og fredningsbestemmelserne.

Vi retter en tak for den hjælp, vi har fået på
Landsarkivet, Lokalhistorisk Bibliotek og de
lokalhistoriske arkiver i Nr. Søby og Nr. Lyndelse.
Tak til Grete Banggård som har tydet vanskeligt
tilgængelige skrifter for os og til Holger Ingerslev,
Nr. Broby for oplysninger om familien Jespersen.
Endelig skal nævnes pastor Balslevs arkivmateriale
som en uvurderlig kilde til oplysninger.
Annonce for kirkeauktion - 1869
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Kirkebogen fortæller om Stenløse Sogn 1660-1786
Af: Flemming Georgsen
Når man transskriberer en kirkebog som strækker
sig over mange år, ialt 120, viser det sig at den
selvfølgelig omfatter både glædelige og sørgelige
tildragelser.
I det følgende beskrives, ikke de almindelige indførelser, men de lidt mere specielle og oplysende.
Stenløse kirkebog har en logisk rækkefølge, trolovede og viede, døbte, begravede, dertil kommer
fra 1739 konfirmationer, derefter offentlige
skriftemål og sluttelig visitatser.
Jeg har valgt at citere direkte fra kirkebogen og
ikke rette til et mere nutidigt sprog, men med et
par gætterier og en genlæsning går det nok.
Vielser
Kirkebogens indledning lyder således:
Fortegnelse paa dem som i Stenlöse Sogn ere
tilsammen Viede i den Hellige Ægteskaffs Stand fra
September maaned. Ann. 1660 oc saa fremdelis.
Man får da også navnene på de trolovede og
senere viede, for mændenes vedkommende en
gang imellem en titel, f.eks. Skoflicker, Skÿtte,
Ladefoged, Smed, Væfver (væver), Oberste,
Leutenant, Rÿtter m. flere, åltså for samfundet
vigtige personer. Når det gælder kvinderne er det
vigtigt om de er enker, præstens datter eller hans
kokkepige, for datterens vedkommende er specielt
vigtigt når hun bliver gift med en præst. Præsten
selv bliver også viet:
1681. Den 29 Junii stod Hr. Knud Pedersen Brÿllup
her i Stenlös.
Hans hustru var åbenbart ikke en vigtig person,
men iflg. Wibergs præstehistorie var hendes navn
Kirstine Pedersdatter.
En af de næste præster Hr. Japhet Kehlet har dog
fået hustruens navn med, Jomfru Zidsel Johanne
Reimar.
Ved vielserne ses også at man ikke hentede sin
tilkommende langvejs fra, men fra de nære lokaliteter: Bellinge, Dalum, Fangel, Hjallese og
Odense. Derudover kan ses at en del kommer fra:
Allerup, Brylle, Brændekilde, Davinde, Ellinge,
Fraugde, Højby, Ravnebjerg, Sanderum, Tarup,
Verninge, også ret nære sogne.
Under vielser kan også læses en af præstens
kommentarer:
1673 Den 15 Martij, Ere troloffede, Hans Ibsen oc
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Kirsten Andersdatter, som af hannem vaar
Besoffoet (besvangret).
Der er 1786 et eksempel hvor forloverne er nævnt:
1786 den: 10de Februarii ægteviede Kiøbmand Sr
Johan Philip Türck af Odense og Mad: Marie
Cathrine Seiffert. Forlovere H. Inspecteur Müller
og Kiøbmand H. Peder Rasmussen. En kongl.
Bevilling af 12te Junii fritagen for Trolovelsen og
Lÿsning af Predikestolen.
Dåb
Kirkebogens næste afsnit omhandler de i sognet
døbte. I de fleste tilfælde får man faddernes navne
at vide, men barnet nævnes kun som søn/datter af
faderen, moderens navn fremgår ikke.
Faderen kaldes ofte ved sit virke, f.eks. Knud
Weffver, Oluff Skræder, Jens Bødker o.lign., en
skik der i daglig tale kendes i Stenløse helt op til
vore dage.
Der lægges også mærke til de mange, i den tid,
benævnte “uægte børn”, det ses af og til at faderen
ikke kendes eller er forsvundet.
Jævnligt har præsten glemt at indføre barnets
navn, hvilket dog har været vigtigere end de
glemte faddere.
1681 Den 2den Onsdag i Faste er döbt Peder
Madtzens Datters uecte Barn i Wollersleff.
Her er hverken moder, fader eller barnets navn
nævnt.
Når præstens børn døbes, f.eks. 1682 og 84, får
man endog at vide på hvilket klokkeslet barnet
blev født. Det er også af stor betydning med de
“rigtige” faddere: Hr. Otho i Rønninge, Frue
Bispinden, Hr. Christen i Lÿndelse, Hr. Christen i
Kullerup, Borgmester Jacob Jørgensen,
Christopher Urne, Hr. Etatsraad Kiörbitz paa
Hellerup, Hr. Peder i Söllinge, Hr. Rasmus i
Brendkild, Fru Elisabeth Skiutz paa Lindved,
Oberst Lieutenant Schiutz til Lindved. Ved de
lejligheder var omegnens præster og andre
højtstående personer rigt repræsenteret.
Ved Berthe Sophies dåb 1770 læses følgende:
d: 23de Nov: döbt Hr Kehlet Japhet en Datter,
nævnet: Berthe Sophie. Föd d: 15de ejusd: om
Efttermiddagen Kl: præcise 4 Slet. Fadderne vare:
Frue Majorinde Sophie Rosenkrantz paa Söebye=
Söegaard, Mad: Anna Cathrine Thorbiørnsen fra
Svendborg. Hans Excellence Hr. Geheimeraad de

Rosenkrantz, Herre til Spøttrupetis i Jÿlland, Hfr
Cammerherre de Benzon til Christiansdal, Hfr
Major de Rosenkrantz til Söebÿe=Söegaard, Hfr
Assessor Jeronimus Langsted.
Moralens vogter
En længere “historie” om et barns dåb har præsten
også skrevet:
1770 Dom: 1 p: Trin: døbt Peder Olesen en Datter,
nævnet Anne Cathrine. Fød Same Dags Sl: d: 17de
Jan: Morgen KL: 5. Test: Maren Peder Larsens
Hustrue, Karen Peder Pedersens Hustrue, Rasmus
Pedersen, Povel Smed, Kirsten Rasmus Datter,
Karen Anders D: og Karen Henrichs Datter.
Forbenævnte Peder Olesen og Hustrue Anna Maria
Chr: D: var Fremmede her i Sognet, kom

d. 16de Jan: om Aftenen til Morten Lauritsen i
Svendstrup, hvor Konen Morgenen derpaa blev
forløst med en Datter, som samme Dag blev døbt;
manden var af Profession en Saalsætter og
Glarmester og havde ingen vis Boelig, men forsÿnet
med Pas fra Høgeriis i Riber Stift, Dateret d: 6te
Martii 1752, hvilket er opfÿldt med en Mængde
Præsters Paatægning, at De, hvor de har opholdt
sig, har levet sømelig og brugt Naade Midlerne; og
da de i Deres Pas nævnes Ægtefolk, og ingen af de
25 Præster hos hvilke de tilforn har meldt sig,
blandt hvilke især kan nævnes Hr Provst Hee i
Øster=Hæsinge, og Hr Fabricius i Næraa, har
haftt nogen Ank derpaa, men hvor disse
omvandrende Folk har faaet Børn, ere de blevne,
som ægte døbte, og Konen som ægte Kone
introducered, Ex: gr: Hoornøe, Øster=Hæsinge, i
Aaslev, som Annexet til Næraae og andre Stæder,
saa blev Deres her i Sognet i Svendstrup Bye fødte
Datter døbt, som et ægte Barn.
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Døde
Paa kirkebogens side 363 begynder fortegnelsen
over døde og begravede, her er noteret at ingen er
døde i sept., okt., nov. og dec. 1660. Præsten
noterer ud over navn den dødes alder og ved børn
tillige faderens navn. Man kan også få at vide om
den døde var tigger, gammel eller tåbelig.
Var der specielle forhold som gjorde sig gældende
ved et dødsfald skrev præsten f.eks. således:
1670 Den 30. Januar Er begraffven Niels Hansøns
Daatters Barn i Vollersleff, som døde uden Daab
længe eftter det vaar fød. Welb: Jomfrue Dorethe
Skinchell till Lindved, lod det finne førend dett bleff
begraffven; Siunsmend oc Quinder vaar Niells
Pedersøn oc Zacharias Mortensøn i Vollersleff,
Karen Hans Hjulmands, oc Maren Laffritzis
Fostermoderen, ibid. kunde intett see nogen tegn
paa dett. Oc Barnens Moder Maren Niellsdaatter,
Tiente paa Margaard, Bekiende oc udlagde i hendis
Barnenød for Quinderne, at Barnens Fader vaar en
ungkarl ved Naffn Anders Niellsøn, Som skulle
tienne Mette Friis paa Margaard.
1677 Den 2. Martij Er begraffven, Applonne Bendis
i Vollersleff, som druchnede paa Stenløs gade, Ann
Ætat. 80.
Hun må være faldet i gadekæret.
1682 Dom: Trinitatis er begraven her i Kirchen
Jocum Birmester B....., sc bleff ihielstucken i
Othense, aff en Slagter.
Blandt andre tragiske hændelser er:
1747 skriver præsten: Var altsaa i Aaret 1747
tilsammen her i Sognet 28 Lig, som er de fleste der
her vaared noget Aar, saa vit af denne ..... bog er at
see 1748 D: 18 Decemb. begr. Mads Nielsen af S: gl: 4
aar - Hand døde ved en tjeneste piges
uforsigtighed, som spildte kogende Vand paa
barnet - hvoraf det Döde 4 dage derefter ihvorre
vel var af sin alder et friskt og stærkt barn. Gud
bevare vores børn fra slig og ald ulÿcke.
1752 d: 3 Nov: begraved Niels Jørgensen af W. som
druknede i Niels Thommasens brönd om Aftenen kl:
11, gl: 62 1755 Fest purifi: begraved Maren Hans D af
Allerup gl 15 Aar. N:K: Hun stÿrt af Vognen ved
Profit Huset og brod Halsen da hun med flere skuld
kört brend fra Bramstrup til Odense.
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1760 d 23 p Trinit: begr NK Johan Diderichs: gl 3
aar. Hand druknede i Laurs Hansens Mödding
Pöel.
Udtrykket NK dækker over, at de er blevet
begravet nord for kirken. Et sted hvor man
begravede fattige og lidet agtede.
En sørgelig historie
1771 d: 4de Januarii begraven Hans Christensen
Hiulmand i Woll: gl: 39 Aar. Hans Døds Maade
vid: ej:
En måneds tid efter Hans Christensens død skriver
præsten Japhet Kehlet følgende:
NB/: Ovenmeldte Hans Christensen Hiulmd i
Wollerslev var ohngefær en 3 Ugers Tid før sin
Død reÿst til Svendborg, og da han kom hiem igien
til sit Huus om Aftenen d: 9de Dec: geraadede han
i en Tvist med sin Kone, hvori han af Overiilelse
slog til en Brendeviins Flaske, som stod paa
Bordet, der gik itu, og skar saaledis hans Haand og
Arm, at Blodet var ikke til at stille, skiøndt
Feldskiær strax blev sendt fra Odense; Thi skiøndt
han blev forbunden, brød dog Skaden daglig op
igien, indtil endelig Inflammation slog til og han d:
29de Dec: om Efttermiddagen paa en Søndag
maatte opgive Aanden. Det Guddommelige Ius
Tolionis viste sig herved heel kiendelig. Han havde
i Livet været temmelig bekiendt med Flasken i sær
blev hans Huus om Søndagen Efttermiddag brugt til
Drikke og Spille=Huus til ikke liden Skade og
forargelse; og den sidste Gang han for sin Sÿgdom
communicerede traf jeg ham selv om Aftenen paa
Alleen ved Bramstrup gandsen Skriftemål og
visitatserbeskiænket, som ikke lidet krænkede mig,
skiøndt jeg i den Tilstand ej talte Noget til ham,
men lod ham sidde op paa Vognen hos mig for at
føre ham des sikrere til Wollerslev. I hans Sÿgdom
viiste han stor Anger over sin Sÿnd og sit onde
levned og gav mig høÿtidelige Forsikringer om sin
Afskÿe derfor, og sit urÿggelige Forsæt at ville
forandre sin Levemaade; Han flÿede ind med Bøn
og Graad til den frie Naade i Xti Forsoning Lovede, om Gud hialp ham af sin Sÿgdom, at han da
vilde komme til mig og tale nøÿere med mig om,
hvorledes han ret skulde forarbeÿde sin Saliggiørelse; Han afdrog og i de sidste 8te Dage sit
Sind fra Verden og i en sær taalmodig Stilhed
ventende paa Udfaldet af sin Svaghed, eftterladende i sin Død det Haab at Barmhiertighed var
ham vederfaren.

Skriftemål og visitatser m.m.
I årene 1772 og 73 dør mange børn af børnekopper, ligesom der i alle årene er et stort antal
dødfødte børn.
Fra 1739 finder konfirmationen sted, her vil man
bemærke at f.eks. Jörgen Andersön nævnes som
præsten dreng, dvs tjenestedreng.
På side 549 findes notater om de Public absolverede, dvs de personer som havde været til
offentligt skriftemål: Forældre hvis barn var var
død i sengen hos disse, kvinder som havde fået
“uægte” børn og børnenes fædre.
Den sidste del af Stenløse kirkebog 1660-1786
omhandler bispe- og provstevisitatser.
Overhøringen af menighedernes ungdom falder
meget forskelligt ud, både: Befunden meget slet,
lidt bedre og til Fornöÿelse.
Om kirkenes vedligeholdelse nævnes i 1741 at
både Fangel og Stenløse kirke trængte til reparation, og som Patronens fuldmægtig forsikrede i
dette aar at skulde blive besörget.
Selvom der, i forhold til vore dages kirkebøger, er
væsentlige mangler i den gamle Stenløse kirkebog,
er den dog interessant på flere områder, hvilket ses
af ovennævnte uddrag fra kirkebogen.
Den transskriberede udgave af Stenløse kirkebog
1660-1786 kan ses på Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv og Landsarkivet for Fyn.
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