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Årsberetning 1995 for foreningen
Af: Knud Lund

Tirsdag den 14. februar afholdt forening og arkiv
en fælles generalforsamling, for første gang efter
de nye vedtægter, som sædvanlig velbesøgt.
Efter generalforsamlingen talte Holger Dyrbye,
Stadsarkivet, om kommunesammenlægningerne
i 1970 i anledning af 25-året.
Forårsmødet, lørdag den 27. maj, blev en rund-
visning i det gamle Stenløse, med start i kirken,
hvor sognepræsten fortalte om kirkens historie,
inventar og kalkmalerier. Vi kom omkring præ-
stehistorien, om kirketårnet som sømærke (se side

26), om betydningen af navnet Stenløse m.m. Det
var virkelig inspirerende.
Således rustet gik vi på byvandringen i skiftevis
byger og sol, guidet af Ellen og Hans Laurits
Johansen, Jørgen Tølløse og beboere af minde-
værdige huse og endte med fælles kaffebord i 

konfirmandhuset. Dagen blev optaget af Erik
Johansen - en video, som bestyrelse og arkiv
senere fik lejlighed til at se.
Det var et chok for alle, at Hans Laurits ugen
efter en veloplagt sognerundvisning døde. Hans
Laurits var en skattet meddeler til sognehistorien.
Med ham er en levende kilde til sognets historie
ikke mere.
Foreningens efterårsmøde bød på et overordent-
ligt vidende, grundigt og levende foredrag af
Jørgen Tølløse om sognets historie - det var det
hidtil bedst besøgte møde i foreningens historie.
Samtidig kunne vi præsentere pastor Balslevs
bog "Træk af Stenløse og Fangel Sognes histori-
e" og overrrække Anna Balslev og deres børn
dedikationseksemplarer af udgivelsen.

Årsberetning 1995 for arkivet
Af: Jørgen Tølløse

En meget væsentlig forudsætning for arkivets
funktion er medarbejdere. I 1995 har vi været så
heldige at have mange medarbejdere. Så mange
at vi i eftersommeren besluttede, at vi nu ville
arbejde i to hold, således at det ene hold med ca.
5 medarbejdere arbejder mandag fra 9 til 12 og
det andet også mandag fra 15 til 18. Her er der to
medarbejderne. Arkivlederen deltager i begge
hold.
Vi har også de mere eksterne medarbejdere til
foto og edb, som arbejder på andre steder og
tider. Endvidere har vi haft en ekstern medarbej-
der, som sørgede for, at Menighedsbladets artik-
ler af pastor Balslev blev flyttet til et tekstbe-
handlingsprogram, så redaktionen kunne lave
hæftet med sognehistorien.
I november måned overtog vi noget inventar fra
Odense Centralbibliotek, og i den forbindelse
måtte vi konstatere, at arkivlokalet trængte til en
renovering. Ved fælles hjælp lykkedes det 6
medarbejdere med et arbejdsforbrug på i alt 60
timer at male lokalet etc.
Endvidere har vi været så heldige, at vejafde-
lingen under Odense kommune har opsat to gode
tydelige skilte ved arkivet.

Vi har i årets løb haft nogle afleveringer, som vi
har registreret. Vores registrering af arkivalier er
kommet lidt bagefter, men er nu ved at komme
på plads. Vi har også i årets løb fået flere hen-
vendelser med spørgsmål om navne og andet,
som vi har kunnet uddrage af vore arkivalier.
Vores edb-system har været til stor nytte i for-
bindelse med samling af oplysninger bl.a til brug
for det foredrag, som jeg holdt i lokalhistorisk
forening for 70 mennesker. Et arbejde som alle
medarbejdere deltog i.
I de første år har arbejdet i forening og arkiv ikke
haft nogen faste skillelelinjer. Men da bl.a.
tilskud fra offentlige myndigheder har gjort dette
nødvendigt, har vi nu ordnet disse forhold ved, at
foreningen giver en underskudsgaranti til arkivet.
Endvidere er det foreningen, der virker som
forlag, mens det er arkivets medarbejdere, der
udarbejder årsskrift samt evt. andre publika-
tioner.   
Må jeg slutte med at takke giverne for arkivalier,
foreningen for tilskud, medarbejderne for arbejde
og interesse, skolen for husly m.m. og stads-
arkivet for god konsultativ bistand. 
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Foreninger i sognet
Af: Jørgen Tølløse

Danmark udnævnes af mange til at være et land,
der er meget glad for foreninger. De fleste af os
er medlem af flere foreninger. I arkivet søger vi
at få et overblik over de foreninger, der har
eksisteret her i sognet.

I den forbindelse søger vi at få "fat i" foreninger-
nes arkivalier. Få "fat i" vil minimalt sige at få
registreret, hvor foreningernes vedtægter, pro-
tokoller, regnskabsbøger, korrespondance, evt.
scrapbøger m.m. er. Evt. vil vi gerne have sat en
mærkat på, der viser at dette er et lokalhistorisk
materiale, som bør afleveres til lokalhistorisk
arkiv. 

Årsagen til at vi foreslår denne mærkat eller en
skriftlig besked skyldes, at "børn" eller arvinger
ved overflytning til plejehjem eller ved død står
med en lang række problemer, og spørgsmålet
om, "Hvor skal vi dog gøre af de gamle lidt
støvede papirer i forskellige papkasser?" er nok
ikke det, der i den situation optager folk mest, og
så ryger tingene i containeren.
Vi henter gerne og sørger for, at tingene ikke
kommer til at ligge og flyde, så alle og enhver
kan følge med i, hvad der skete i foreningens liv.
Hvad kan vi så finde i de gamle protokoller. Ja,
først og fremmest kan vi finde oplysninger om
foreningernes virke, hvorved vi kan hjælpe ved
udarbejdelse af jubilæumsskrifter. Arkivets
medarbejdere har tavshedspligt, og inden evt.
udgivelse på grundlag af arkivalier skal formu-
leringer godkendes.

Men vi finder først og fremmest tidstypiske
oplysninger, som f.eks.: "Der afholdes general-
forsamling med efterfølgende spisning med
damer." "Der afholdes demonstration: "Husmo-
deren og storvasken"". De nye tider viser sig
også, da man i 1956 begynder en afdeling for
flydende gødning, og afdelingen eksisterer frem
til 1976, hvor man selv kan nedfælde ammoniak-
ken.

Nedenfor findes en liste over de foreninger, hvis
eksistens vi kender til. Evt. er der tilføjet en lille
oplysning om årstal eller andet.

Andelsfryseriet, Stenløsevej
Antennelauget
Cykelklubben Skt. Klemens (1960érne. Foto)
Cykelstigruppen. (Alle arkivalier er afleveret)
DDS Det danske spejderkorps Camelot. (Jubilæ-
umsbog 1970-95)
Elforening
FDF
Husmandsforeningen Sprøjtekredsen (Protokol)
Husmandsforeningens Husholdningskreds
(Protokol)
Idrætsforeninger/Ungdomsforening, 
Indkøbsforening, Brugsforening (Regnskabsbog
1894-1905)
Julens Glæde
KFUM og KFUK 
"Kik ind"
Landboforeningernes Husholdningskreds
Lindeparkens garager (Arkiv)
Lindeparkens grundejerforening (Arkiv)
Lindved Elforening I/S
Lindved Forsamlingshus (Protokol)
Lindved Husflidsforening (Protokol)
Lindved Idrætsforening
Lindved Vandværk I/S
Nedfældningskreds gødningskreds (Protokol)
Skt. Klemens Badmintonklub
Skt. Klemens Bridgeklub
Skt. Klemens Børnehaveforening (Protokol)
Skt. Klemens Grundejerforening (Protokol) 
Skt. Klemens Vandværk
Skt. Klemens Varmelaug (Arkivalier)
Skt. Klemens-Fangel Husholdningskreds
Skt. Klemens-Fangel Idrætsforening: SKFIF
Skt. Klemensskolens Forældreforening 
Stenløse Biblioteksforening (i Stadsarkiv)
Stenløse Foredragsforening 
Stenløse Forsamlingshus
Stenløse Idrætsforening (Love 1948)
Stenløse Kontrolforening
Stenløse og Omegns Kvægavlsforening
Stenløse Medailleforening 
Stenløse-Fangel Børnehaveforening:
Stenløse-Fangel FOF
Stenløse-Fangel Konservative vælgerforening
Stenløse-Fangel KU (Konservative Ungdom)
Stenløse-Fangel Luftværnsforening (Protokol)
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Luftfoto af Lindved skole 1951 (B.0125)

Stenløse-Fangel Sangforening (Jubilæumsskrift)
Stenløse-Fangel Sygekasse
Stenløse-Fangel Venstrevælgerforening
Svenstrupengen Havekoloni H/F
Sygeplejeforeningen
Sønderjysk Forening/Sydslesvigsk forening/

Grænseforeningen 
Ungdomsforeningen
Venstres Ungdom
Volderslev Transformerforening
Østerlandskredsen

Foreninger i Lindved
Af: Mads Sløk

I årsskriftet for 1994 var der en artikel om Lind-
ved Møllevejs bebyggelse, og hvordan den blev
til i begyndelsen af trediverne. Den artikel var
baseret på interview med ældre beboere og
stykket sammen af, hvad de kunne huske, og der
var meget lidt dokumentation fra anden side.
Arkivet har nu i 1996 fået tre gamle protokoller
og en kassebog fra Lindved Borgerforening og
Lindved Husflidforening, endvidere har vi fået at
vide, at der også findes tilsvarende protokoller
m.m. fra Lindved Vandværk og Lindved Tranfor-
matorforening.
Borgerforeningen og Husflidsforeningen ved vi
nu meget mere om efter læsning i de gamle
protokoller. De giver et godt indblik i, hvordan
disse brave jævne mennesker, hvoraf kun få

havde boglig uddannelse, var rodfæstet i den
danske demokratiske tankegang, og de gav sig i
kast med løsning af det lille samfunds store og
små problemer. 
Lindved Borgerforening blev til ved en stiftende
generalforsamling hos kurvemager Åge Sørensen
den 8. aug. 1940. Hans bolig og værksted, Lind-
ved Møllevej nr. 2 købte foreningen 6 år senere
for 15.000 kr og indrettede forsamlingshus dér.
Knudaage Larsen valgtes som formand, og der
blev lavet love og vedtægter.
Der var fra starten opgaver nok at tage fat på som
f.eks. skoleforhold. Stenløse-Fangel kommune
havde midlertidig løst problemerne ved køb af
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et tofamilieshus Lindved Møllevej 25, hvor
læreren Hans V. Marcussen (han tog senere
navneforandring til Blæsmark) boede på før-
stesalen og havde skolestue i stueetagen. Selv-
følgelig skulle der bygges en ordentlig skole,
men man kunne ikke enes om, hvor den skulle
ligge. Lindvedboerne ville have den tæt ved
bebyggelsen, så børnene ikke skulle over den
farlige hovedvej til Svendborg. Prisen blev
presset op, og sognerådet syntes, at det blev for
dyrt, og der kunne jo også blive tale om, at børn
fra Volderslev skulle over både jernbane og
hovedvej, hvis skolen kom helt ned til Lindved
på jordstykket ved Svendborgvej lige ovefor
vandmøllen og mellem de to ældste bebyggelser.
Et interessant referat taler om, at én af gartnerne
ved Lindvedgård tog parti for Lindvedboernes
synspunkter, fordi han nødigt så, at skolen blev
bygget for tæt på hans villa og gartneri. Han
tilbød sågar at betale transportudgifterne i for-
bindelse med møder med amt og kommune.
Sagen var utrolig sej og trak i langdrag til dels på
grund af krigen, og da skolen endelig blev bygget
1951, blev placeringen ikke efter beboernes
ønske: Børnene skulle passere både hovedvej og
jernbanen med dens blinklys. Lindvedområdets
beboertal og børnetal var allerede da for nedad-
gående, og i 1964 blev den lukket og senere solgt
til Rudolf Steinerskolen, som lige siden har
bygget om og udvidet.
Renovationsproblemet skulle løses. I 1940 fik
man et tilbud fra vognmand Thorkilsen, der ville
fjerne affaldet fra de ca. 25 husstande for 0,50 kr.
pr. kasse. Men så måtte affaldet ikke fylde mere
end en kubikalen (0,6 X 0,6 X 0,6 m = 0,216 m3)
og højest veje 50 kg. Indholdet skulle være tørt
og kun bestå af glas, blikdåser, tørt haveaffald og
lignende. Der måtte ikke være gødning eller store
sten. Foreningen skulle klare opkrævningen og
betale samlet til vognmanden.
Af andre sager kan nævnes gentagne forhand-
linger med Sydfynske Jernbaner om at få flere
tog til at holde ved trinbrættet, hvor Lindvedvej
skærer jernbanen. Det lykkedes, fordi man kunne
dokumentere, at der var mange, der tog med
toget til Odense.
Ellers er det arrangement af fester, sammen-
komster og udflugter, der fylder godt i protokol-
lerne. Af referaterne fremgår det også, at der har
været ungdomsforening og foreninger med gym-
nastik og boldspil på programmet. 

Af Menighedsbladet for årene 1947 til 1949
fremgår det, at der i de år har været en månedlig
gudstjeneste i Lindved Skole. Ligeledes takkedes
typograf Christensen i okt. 1946 for sit arbejde
med søndagsskolen, som nu ved hans bortrejse
hørte op.
Lindved Borgerforening eksisterer endnu som en
forening med ca. 20 medlemmer, der alle er i
pensionist- eller efterlønsalderen. I dag er der
lukket for tilgang, men der afholdes et par arran-
gementer om året. Forsamlingshuset kunne ikke
klare myndighedernes krav til køkken- og toilet-
forhold, og da man ikke kunne skaffe økonomi-
ske midler til at få disse forhold bragt i orden,
blev huset solgt omkring 1970.
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv er nu bedre
rustet til at oplyse om forhold, personer og begi-
venheder i og omkring Lindved, som Knudaage
Larsen i diskussioner med sognerødderne kaldte:
"Lindved - den autonome republik". Men der
ligger mere rundt om på lofterne og i kommode-
skufferne i Lindved, vi opfordrer derfor alle med
arkivalier (billeder, protokoller, film etc.) til at
lade os få dem, inden de ved en hurtig oprydning
ryger i containeren.

Lindved Mølle - maleri (B.1069)
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Stednavne i Stenløse sogn
Af: Ellen Johansen og Helge Klog

Når vi færdes i sognet og andre steder, er vi i høj
grad vant til at bruge gadenavne. Sådan har det
ikke altid været. I Lokalhistorisk Arkiv har vi
været på jagt for at finde frem til mange af de
gamle navne og få dem placeret på adresser.
Ligeledes har vi kikket på nogle af de forslag
som kommunen har fremsat, hvoraf ikke alle er
blevet benyttet. Men vi har ikke været omkring
alle navne, idet vi i denne omgang ikke har
medtaget alle de navne som findes på huse i form
af skilte som f.eks."Ejers-lykke" "Os-nok", og
hvad vi ellers finder ude over landet. De navne
vil vi registrere og måske en dag komme med en
liste.

Udover de nedennævnte kilder rummer "Balslevs
Arkiv" et væld af stednavne, hvoraf mange i dag
kun kendes fra gamle kort.

Platte med motiv fra Svenstrupvænget (B.1590)
(1) Danmarks stednavne nr. 14: Odense Amts
Bebyggelsesnavne med en kommenteret liste.

Her forsøger man at give en forklaring på sted-
navnenes alder, men det er meget vanskeligt.
Den vigtigste kilde til Danmarks stednavnes
historie i middelalderen er de bevarede breve,
skøder, testamenter og mageskifter. Den næstvig-
tigste kilde er de middelalderlige jordebøger, som
har en fortegnelse over de ejendomme, krongods
og privat slægtsgods, der hører til godserne.
Jordebøgerne er grundlaget for tolkning af en
lang række af Danmarks stednavne.

(2) Stednavne efter 1900, som 1. En opremsning
af stednavne, der er opstået efter ca. 1900. Nav-
nene er måske kommet til i perioden inden
gadenavne og gadenumre, hvor posten gerne ville
undgå forvekslinger af folk med samme navn.

(3) Stednavne fra kort m.m..
Der er her tale om kort eller stednavne, som
lokale folk bruger eller har brugt.
Kort- og matrikelstyrelsens kort 1213 IV NØ og
1312 I NV.

(4) Stednavne efter kommunesammenlægning
Odense kommune foreslog i 1970 nye navne til
de gader og veje, som fandtes mage til i et af de
andre sammenlagte sogne. Forslaget blev først
helt færdig i 1974. En enkelt af gadernes ændrin-
ger har arkivet papirerne på. I 1970 foreslog
kommunen, at Smedebakken skulle omdøbes til
Gårdbakken. På byrådsmødet den 3. dec. 1973
foresloges navnet Flintevænget. Beboernes pro-
tester medførte forslaget Svenstrupbakken, som
vedtoges 12. juni 1974. Samtidig fjernede man
overalt "d" i Svendstrup. 
Kort:    Odense Kommune Byplanafdeling, 1970.
            Arkivets kortsamling
Byrådsreferater af 3.12.1973 og 12.06.1974.

(5) Planlagte / foreslåede stednavne. 
Nogle navne findes kun på et kort fra 1970 fra
Odense kommunes Byplanafdeling, hvor vænger-
ne ikke alle er byggede men er ved at blive
udstykkede.
Kort: Odense Kommune Byplanafdeling,

1970.
Arkivets kortsamling
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Annexgård, (2) Dahlsvej 75. Oprettet som an-
neks til Møllegården i Stenløse.
Bakkely, (2) Stenløsevej 252 indkørsel fra Rulke-
højen 13B
Birkelund, (1) gården lå i området, hvor det
nuværende Skt. Klemensvænge ligger.
Bramstrupsminde, (2) Volderslevvej 36 
Dahlsmarken, stednavnet med "h" findes på
udskiftningskortet fra ca. 1800. 
Dalsgård, (1) Dahlsvej 40  Gården ligger på en af
Svenstrups vange, som før udskiftningen hed
Dahlsmarken. (1) 
Dalstedet, (3) Damhavevej 20
Damgård, (1) Damhavevej 41. Se nedenfor under
Damhavegård.
Damhave Huse, (1) stednavn for området ved
Damhavevej i det sydvestlige hjørne af sognet.
Svenstrups fattighus lå i dette område.
Damhavegård, (1) gården hedder nu Damgård og
har navn efter beliggenheden ved mosen Dam-
have. Navnet optræder i Markbogen fra 1672. 
Damhuset, (1) Grønvej 125 ved krydset Grøn-
vej/Dahlsvej.
Dyndgård, (3) Volderslev Bygade 7 
Egekærslund, (2) Grønvej 100

Ejby, (1) forsvunden landsby sydøst for Sven-
strup ved Eybye Krog Skifte, nævnt i markbogen
fra 1682.
Ellekranshus, (1) ved Lindved å sydøst for
hovedgården. Lindved Møllevej har i 1970 været
foreslået døbt Ellekransvej. Navnet betyder
måske, at huset er omkranset af elletræer.
Elysium, (3) Svenstrupvej 61
Enghavegård, (2) Volderslev Bygade 10
Engvej, (4) kommunens forslag i 1970: Elle-
kransvej
Eskelund, (1) Lindvedvej 36
Eskelundgård, (1) Grønvej 100 hvis navn efter
1886 er blevet til Egekærslund.
Grønhavegård, (3) nu Grønnehave, Skovbakke-
vænget 15
Grønvænget, (4) kommunens forslag i 1970:
Divelingvej
Gyldenhus, (1) Dahlsvej 16. Huset ligger ved
vejen, "gyden" fra Svenstrup til Bramstrup. 
Habbehuse, (1) (Grønvej 80). Husene ligger ved
Habbeledt, leddet mellem Stenløse og Volderslev
jorder. Leddet er nævnt i jordebogen 1572.
Hegningevej, (4) kommunens forslag i 1970:
Ved-Hegningen

Knudaage Larsens tegning af Lindved Hovedgård (B.0017)
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Hvidemølle, (1) ældre navn på Ellemølle ved
Helligkilden på Møllevej. I Jordebogen fra 1572
Huidekilde.
Højgård, (2) Dahlsvej 9
Højgård, (3) Volderslev Bygade 7
Højløkke, (3) Grønvænget 11  
Jordemoderhuset, (3) Svenstrupvej 16. Det
oprindelige jordemoderhus. Nyt hus bygget ca.
1918 i nr. 18. 
Kalkværkshuse, (1) området for enden af Skov-
bakkevænget (nr. 15). Tidligere udgravning af
kalk/mergel.
Karensminde, (1) Bakkely Stenløsevej 252, nu
indkørsel fra Rulkehøjen 13B 
Kildehuset, (2) Møllevej, tæt ved kilden
Kronborg, (1) tidl. landejendom, Stenløsevej 276
Kærhøj, (3) Stenløse Bygade 23
Kærsgård, (2) Volderslev Bygade 4
Lindegård, (2) Volderslev Bygade 6
Lindegård, (2) Svenstrupvej 80
Lindved, (1) hovedgård Lindvedvej 71-77.
Ældste oplysning fra perioden 1447-77. Lindved
Hovedgårds jorder er et af sognets fire ejerlav. 
Lindved, (1) nyere undersøgelser går ud på, at
navnet betyder lindeskov, der har muligvis på
stedet været mange lindetræer.
Lindved Møllevej, (5) forslag på kort fra 1970:
Ellekransvej
Lindved Skovhus, (2)
Lindved Åhus, (2) Lindvedvej
Lindvedhus, (2)
Lundsgård, (1) Grønvænget 3, ældste oplys-
ninger fra ca. 1510. Skt. Knuds kloster skødede
i 1542 Lundsgård til Mikkel Brockenhuus.
Margrethegården, (3) Svenstrupvænget 7a
Mølholm, (3) Søvangen 25
Møllegård, (2) Stenløse Bygade 11 
Møllevej, (4) kommunens forslag i 1970: Hvide-
møllevej
Nørrevangen, (5) forslag på kort fra 1970: Høst-
vangen
Profithuse, (1) området hen over grænsen til
Dalum sogn ved motorvejsrundkørslen.
Ribjerg huse, (1) området for enden af Ribjerg-
vej på grænsen  til Hjallese sogn.
Ribjerg, (3) Ribjergvej 85
Risenlund, (1) Volderslevvej 85. Nedbrændt af
Civilforsvaret i 1974. Tidligere lå skoven Mun-
keris, jvf. Jordebogen fra 1572, syd for gården. 
Rolund, (2) området ved Energivej i Lindved

Rønnegård, Volderslevvej 150 
Rået, (1) huse i området Energivej/Svendborgvej.
Skovgård, (3) Svenstrupvænget 11
Skovhuset, (2) Skovbakkevænget 20
Skovhøjgård, (2) Stenløsevej 291
Skovly, (2) Stenløsevej 
Skovvang, (3) Stenløse Bygade 35
Skt. Klemens / Sct. Clemens. Navnet knyttet til
Sct. Clemensfiguren på kirkens klokke. I 1906
etableredes banen. Stationsnavnene Stenløse og
Svenstrup var brugt andre steder, derfor Skt.
Klemens.
Stenløse, (1) ældste optegnelse fra 1277. Bogen
Danmarks Stednavne opremser mange stavemå-
der, hvor flere er præget af udtale. Sammensat af
navneordene sten og løse. Det er det tykke lag af
frådsten, kildekalk, der er aflejret ved Odense å,
som har givet anledning til navnet.
Stenløsegyden (1) ved Dahlsvej hed indtil 1974
Dømmestrupvej
Svenstrup, (1) ældste optegnelser er fra 1477.
Bogen Danmarks Stednavne opremser mange
stavemåder, hvoraf flere er præget af udtale.
Søvangen, (5) forslag på kort fra 1970 Holme-
vangen
Søndervangen, (5) forslag på kort fra 1970
Tornevangen
Søndervangen, (4) kommunens forslag i 1970
Kæruldvangen
Toftlund, (2) Ribjergvej 27
Trindekærgård, (1) Dahlsvej 9. Navnet ændret
i 1936 til Højgård.
Vangeledgård, (1) Vangeledgårdsvej 50. Ældste
optegnelse i Jordebogen fra 1572 Wongeldt dvs.
vangeleddet. 
Vesterdal, (2) Stenløsevej 380
Volderslev, (1) ældste optegnelse er fra ca. 1300.
Bogen Danmarks Stednavne opremser mange
stavemåder, hvoraf flere er præget af udtale.
Volderslevgård, (1) oprindelig et forsvarsværk.
Dahlsvej ca. 149. Gården lå vest for landevejen
Odense-Fåborg og er ikke identisk med nuværen-
de Volderslevgård, Volderslevvej 100. 
Gården har været ejet af Brockenhuuserne.
Volderslevgård, (2) Volderslevvej 100
Voldgård, (1) og (2) Volderslevvej 147
Voldsborg, (3) Dahlsvej 151
Østervangen, (5) kort fra 1970 Bækkevangen
Åvangen, (5) forslag på kort fra 1970 Stenkilde-
vangen.
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Præster i 1800- og 1900-tallet
Af: Gunner Terkelsen

I bogen "Træk af Stenløse og Fangel Sognes
historie", som er baseret på pastor Balslevs
artikler i Menighedsbladet, er medtaget en gen-
nemgang af præsterne i tidligere tider. Flere har
ytret ønske om at få samlet de sidste to hundrede
års præstehistorie. Det er hermed sket ved at
dykke ned i Balslevs arkiv, som blandt andet er
skrevet ud fra "Kirkehistorie"

Christopher Neess
I 1811 blev Christopher Neess kaldet til præst til
Stenløse-Fangel kirker af ejeren på Bramstrup,
etatsråd Hansen.
Christopher Neess blev født 12. dec. 1779 på
Rugård, som hans far købmand Henning Ulrik
Neess, der havde forretning i Odense, var ejer af.
Hans mor hed Caroline Cecilia Johanne (født
Brandt). Hun døde i Stenløse præstegård 3. aug.
1826 90 år gammel.
Christopher Neess blev student i Odense 1796 og
5. maj 1800 blev han kandidat med laud (før-
stekarakter). I otte år ernærede han sig dels som
huslærer og dels som lærer på en pogeskole i
Roskilde. Han blev 3. aug. l808 ordineret i Kø-
benhavn, og var fra 1808 - 1811 sognepræst på
Hirtsholmene, han havde oprindelig søgt Hørs-
holm. Herfra blev han kaldet til Stenløse- Fangel.
I 1806 blev han i Roskilde Domkirke viet til
Charlotte Amalie Bang. Præsteparret havde en
lille datter, da det kom til Stenløse. Senere kom
der flere til, 3 drenge og 2 piger. Det mindste
barn, en pige, døde kun to dage gammel af mæs-
linger. En måned efter døde fru Neess af samme
sygdom kun 35 år gammel.
Pastor Neess var almindelig agtet af sine menig-
heder som en god og retskaffen mand. Tabet af
hustru og barn gjorde ham meget fortvivlet. En
kirkehistoriker skriver: "En herlig mand, men han
drev sin sorg for vidt." De gamle kildekoner
kunne berette, at pastor Neess gik ned til Sct.
Clemens kilden, hvor han lå og bad og læste latin
over kilden. I hans sidste leveår var han meget
svagelig; især i det sidste halvandet år var han
meget syg. Han døde 29. dec. 1834 (55 år gam-
mel) og blev begravet på Stenløse kirkegård.
Gravstenene over pastor Neess og hans hustru og
børn står i kirkegårdsdiget mod vest. (Stenene

står vistnok ikke på deres oprindelige plads).

David Gjellebøl
I 3½ måned havde Stenløse-Fangel ingen fast
sognepræst. Den 15. april 1835 blev David
Gjellebøl kaldet til embedet. Han var født 3. febr.
1786 i Stavanger, søn af provst Reyer Gjellebøl
og Marie Lisette Stahl.
I 1809 blev han kandidat og 1813 kaldet til
sognepræst i Vust. 1818 blev han sognepræst i
Ringive-Give-Lindeballe, og kom som nævnt til
Stenløse i 1835. Han giftede sig 1810 med Lucie
Charlotte Madsen, med hvem han fik 2 sønner og
en datter. Datteren blev senere gift med kapellan
Jensenius Sommer, der var ansat af pastor Gjelle-
bøl i 1856. Gjellebøl ville sikkert aflastes; han
var fyldt 70 år. Han kunne beholde sin løn, men
for at få en aflastning måtte han selv betale til
kapellanen. På sin vis svarende til vor tids ned-
gang i løn ved pensionering.

Annonce
Torsdag den 8.juni og mulig påfølgende dag, formiddag

kl. 10 lader enkefru, consistorialrådinde Gjellebøl

afholde offentlig auktion i Stenløse præstegård over en

betydelig del ind- og udbo bestående af divan- og

spilleborde, sofaer, stole, spejle, skilderier, 1 stort

spisebord med fløje, sengesteder, 1 poleret elmetræ-

schatol, en del kakkelovne, stueur, forskellige skabe og

kister, skriveborde, en skrivepult og et meget stort

linnedskab med hylder, en del gode sengeklæder,

dækketøj og gardiner, køkkentøj bestående af kobber og

bliktøj, pander , gryder, porcelæn og glas, 6 pletterede

lysestager. 

Avls- og mejeriredskaber, deriblandt plove, harver, en

hakkelsesmaskine med hjælpetræk, tønder, kar, baljer,

smørtræ m.m. 1 wienervogn, 1 kaleschevogn, 1 tresædet

fjedervogn, flere arbejdsvogne, dels med fadding og

stole, dels med sidefjælde, 1 skovslæde, seletøjer med

tilbehør, ridetøj, hestedækkener, 2 heste, 1 hoppe, 9

køer, 5 får med 7 lam og 1 vædder samt en del bøger m

. m.                                           

    Odense   Herredskontor, den 27. maj 1871. 

                    C. Dahlerup
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1841 kom forordningen om, at landet skulle
inddeles i kommuner. Gjellebøl blev den første
sogneforstander (sognerådsformand) i Stenløse-
Fangel kommune, idet kommunen skulle bestå af
et pastorat.
Gjellebøl fik sin afsked i 1870, og året efter døde
han 85 år gammel. Præsterne havde dengang
andet at se til foruden præstegerningen. De havde
et jordtilliggende, der skulle passes. Det fremgår
af ovenstående annonce i Fyens Stiftstidende 27.
maj 1871.
Fru Gjellebøl døde 17. okt. 1873 i Thorup præ-
stegård på Sjælland hos sin datter og svigersøn.

Christian Frederik Møller
Efter pastor Gjellebøll's afsked kom Christian
Frederik Møller til Stenløse. Han blev født 21.
juni 1815 i København; søn af justitsråd, land-
skabsmaler Jens Peder Møller og Anna Margre-
the Catrine  Haase. I 1833 blev han student og
1838 kandidat. Han var i syv år huslærer hos
købmand Lunddahl i Maribo, og 1845 blev han
hjælpepræst i Dannemare-Tillitse. Her blev han
gift med Petronelle Cornelia Winther, datter af
sognets præst. Det unge par rejste 1848 fra
Lolland og over til det mørke Jylland, hvor
Møller havde søgt og fået stilling som sognep-
ræst i Harboøre-Engbjerg sogne.
Pastor Møller blev i Jylland i 22 år. Han blev 15.
nov. 1870 kaldet til Stenløse og Fangel kirker
som sognepræst. Han blev 1876 udnævnt til
provst. I 1884 blev han Ridder af Dannebrog.
Hvordan var så provst Møller? I kirken skulle
han have været meget streng og samlede ikke
mange kirkegængere, men han var respekteret af
sognets beboere. Han klagede tit over de mange
tomme stolesæder, men når så folk mødte op i
højtiderne, sagde han bl.a. at de ikke kom for at
høre Guds ord. I sin præsteperiode i Vestjylland
kom der mange i hans kirke, og han var meget
afholdt.
Provst Møller interesserede sig meget for skole-
arbejdet i sognene. Han mødte op til de halvårli-
ge eksaminer for at høre, hvad børnene havde
lært. Der fortælles, at han engang efter en eksa-
men skulle have karakteriseret lærerne på følgen-
de måde:  "Lad os anbringe dem på en trappe;
Billmann i Fangel øverst, Frederiksen i friskolen
midt på trappen og Hansen i Stenløse forneden".
Uden humor var provst Møller ikke. Der for-
tælles, at han engang var til selskab, og her sad

han over for mølleren. Provsten bad mølleren
række sig saltet; det gjorde denne med ordene:
"To dovne rækker langt." Hertil svarede Prov-
sten: "Jeg er ikke doven, vil jeg sige Dem, men
det er DE, for De sover i kirken." Provst Møller
døde 18. juli 1885, 70 år gammel og blev be-
gravet på Stenløse kirkegård. Her ligger også
hans hustru og en ung søn.

Victor Heise
Afløseren for provst Møller hed Victor Heise.
Han blev født i København 3. juli 1825, søn af
justitsråd, kontorchef i justitsministeriet Samuel
Leopold Heise og Petrine Mariane Petersen. Han
blev student i 1842 og kandidat l849 med før-
stekarakter. Han kom til Sorø akademi i 1855.
Her mødte han B. S. Ingemann, som han blev
nær knyttet til. Hans bror komponisten Peter
Heise var sanglærer ved akademiet. I 1857 blev
Heise gift med den 19-årige Sine Alexander
Flensborg fra København. Sammen fik de 7 børn.
I den tid han var ansat ved akademiet, udgav han
3 bøger, der alle omhandler teologiske emner.
Heise forlod Sorø i 1869 for at blive præst i
Pedersborg-Krogerup nær Sorø. Her var han,
indtil han i 1879 kom til Kvislemark-Fyrendal på
Sydsjælland. Også her fortsatte han sine udgivel-
ser omkring Ingemann og ikke mindst om det
emne, der optog ham: Skindøde. Han udgav
således bogen "Tilbage til livet" om faren ved
levende begravelser.
Victor Heise blev kaldet til Stenløse-Fangel 28.
juli 1885. Det var økonomiske forhold, der fik
Heise til at skifte embede fra Sjælland til Fyen.
Et skifte han sikkert fortrød. Der kom kun få
mennesker i kirke om søndagen. Der blev sagt, at
han talte for længe, og at hans prædiken var tør
og monoton. Han var mere en studerekammerets
og bøgernes mand. Han gjorde ellers meget godt
i sognene. Således sørgede han bl. a. for, at en
19-årig pige, der var evnesvag, blev forberedt og
konfirmeret i pigens eget hjem. Det samme skete
med en ung mand, der var invalid. I det hele taget
gjorde han meget ud af husbesøg, og han tog ofte
et af sine børn med.
I 1889 blev pastor Heise syg og meget svagelig.
Man lavede en underskriftindsamling med mange
underskrifter og klagede over ham og bad ham
ansætte en kapellan, men det ville han ikke høre
tale om. Man søgte så at få ham afskediget. En
deputation blev sendt til biskoppen for at bede
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ham afskedige pastor Heise. Biskoppen skulle
have svaret:" Skal jeg afskedige Pastor Heise, må
jeg først afskedige samtlige provster i Stiftet".
Pastor Heise døde 7. sept. 1890 af et hjertetilfæl-
de, 60 år gammel. Hans sidste ord til hustruen
var: "Jeg ville gøre det så godt, men de forstod
mig ikke". Bisættelsen fandt sted i Stenløse kirke
13. sept., og to dage senere blev han begravet på
Pedersborg kirkegård ved Sorø.
Da fru Heise rejste fra sognet, skal hun have
udtalt, at det var befolkningens væremåde over
for hendes mand, der havde lagt ham i graven. 
(Se iøvrigt Årsskrift for 1993 side 16)

Christian Theodor Christensen
Pastor Heises efterfølger blev Christian Theodor
Christensen. Han blev født den 27. november
1841 i København, søn af brændevinsbrænder
Christian Vilhelm Christensen og Inger Ander-
sen.
Han blev student i 1859 og kandidat i 1862. I
nogle år var han lærer på Vajsenshuset, indtil han
i 1869 fik stilling som hjælpepræst i Hjortshøj-
Egå. I 1874 blev han sognepræst i Elsted-Elev og
i 1878 sognepræst i Åkirkeby på Bornholm. 
Pastor Christensen var i 1871 blevet gift med
Vilhelmine Mathilde Christensen, der var født i
1844, og i efteråret 1890 kom de til Stenløse
præstegård. Gennem erindringer fra nogle af de
mennesker, der færdedes i præstegården, får man
et godt billede af såvel præsten som præstefruen.
Pastor Christensen holdt på værdigheden og
krævede ærbødighed af såvel store som små.
Hans forhold til skolerne var ret gammeldags.
Hans afgørelser var indiskutable, skønt lærer
Gårde i Fangel af og til prøvede at fremføre, at
han som fagmand så anderledes på tingene.
Pastor Christensen opholdt sig meget i sit stu-
derekammer og anså det for naturligt, at menig-
hedsrådsformændene også tog sig af mange
præstelige forretninger. Han var ikke uden lune.
I embedsbogen skrev han således en gang: "I dag
har N. N. og hustru, Fangel Mark meldt sig ud af
"Stadskirken"".  
Fru Christensen var en meget lille dame med en
fast vilje, og hun udøvede stor velgørenhed i
sognene. Hun sendte store mængder af fødevarer,
både friske og tillavede ud af huset. Sommetider
så meget, at pastoren skulle have sagt: "Du
klæder os af, lille mor". En tjenestepige fra
præstegården har fortalt, at familien kun købte

puddersukker, sirup, petroleum og havregryn hos
købmanden/brugsforeningen i Stenløse. Alle
andre varer blev købt i Odense. Puddersukker og
sirup blev brugt til sirupskager, kaldet "rugbrød-
der", som uddeltes i stort antal.
Gennem sit store og nære samarbejde med lærer
Gårde i Fangel blev pastor Christensen knyttet
nærmere til Fangel end til Stenløse. I Stenløse
blev der ikke samarbejdet med lærer Teglbjærg,
der mente, at de religiøse spørgsmål var private,
og dem skulle man ikke blande sig i. I 1890 blev
pastor Christensen Ridder af Dannebrog, og i
september 1913 søgte han sin afsked i en alder af
72 år. Han døde den 20. august 1926 og blev
begravet på Fangel kirkegård.

Christian Frederik Vedsted
Den 5. januar 1914 fik Stenløse-Fangel igen ny
præst. Det var Christian Frederik Vedsted. Han
blev født den 30. juni 1868 i Hurup, søn af køb-
mand Jacob Frederiksen Vedsted og Jensine
Mathilde Als. Vedsted blev student fra Sorø
Akademi i 1887 og kandidat i 1895. Samme år
blev han hjælpepræst i Skelund-Visborg nær sit
fødesogn. I november 1897 blev han konstitueret
sognepræst i Øster Hornum og i 1898 blev han
fastansat. Det var under vanskelige forhold. Den
tidligere præst var blevet afskediget, og som
følge heraf var menigheden delt. Det lykkedes
pastor Vedsted at samle den igen; han blev en
meget afholdt præst i sognet.
I Øster Hornum blev han den 16. september 1898
gift med Else Marie Jensen fra hans fødesogn.
Sammen fik de to sønner: Albert Jacob Michael
Vedsted, der blev landbrugskandidat og Alfred
Johannes Vedsted, der blev dyrlæge. Han døde,
da han var 30 år, af tuberkulose.
I bogen "Dansk sogne- og Præstehistorie" kan
man bl.a. læse, at han hørte til den præstetype,
der følte det som en hjertesag at øve præsteger-
ning. Han var optimist og ville gerne tro det
bedste om sine medmennesker, og der var få, der
kunne takke som han. Taknemlighed prægede
ham. I Stenløse-Fangel havde han en række gode
år. Han var umådelig samvittighedsfuld med at
besøge syge og gamle. Skolen havde hans store
interesse, og i ham havde lærerne en retfærdig og
forstående ven. I flere år var han religionslærer
ved Giersings realskole i Odense. Han var meget
musikalsk og virksom for kirkesangen. 
Pastor Vedsted havde den store sorg at miste sin
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hustru i 1918. Han stod da alene med sine drenge
på 13 og 16 år. I 1920 tænkte han på at søge
præsteembede i Sønderjylland, som han inter-
esserede sig meget for. Da menighedsrådene
enstemmigt bad ham blive her, blev han, og
kirkekredsen sluttede trofast op om ham.
I 1922 blev han udnævnt til provst. To år senere
blev der bygget en ny præstegård, og i 1926
giftede han sig igen. Hans nye hustru hed Marie
Høvring og var fra Fredericia. De fik to børn Carl
Erik der blev cand. polyt, og Else Marie Mathil-
de, der blev sygeplejerske. Fra børnene har
arkivet modtaget en næsten komplet samling
konfirmandbilleder fra perioden 1918 til 1938. 
I Vedsteds tid blev der gjort meget for at ud-
smykke kirkerne, og det glædede ham, at be-
boerne i sognene gav så meget til denne udsmyk-
ning. I flere år var han formand for Ungdoms-
foreningen og Sygeplejeforeningen. I 1938 søgte
han sin afsked, han var da 70 år, og samme år
blev han Ridder af Dannebrog. Han døde 20.
september 1949.

Oluf Balslev
Oluf Balslev blev født i 1911 i Odense. Han blev
student fra Roskilde Katedralskole i 1930 og
cand. theol. i 1937. Han var først hjælpepræst hos
faderen i Soderup på Sjælland. I 1938 fik han
embedet i Stenløse og Fangel sogne.
I ægteskabet med Anna Johanne Jørgensen er der
4 børn: Elisabeth f. 1935, Jens f. 1939, Ingrid f.
1943 og Hans Ulrik f. 1946. 
Pastor Balslev arbejdede i sognet fra 1938 til
1976 med mange ting udover præstegerningens
krav til prædiken og sjælesorg. Da krigen kom,
og kirken ikke kunne opvarmes, startede han
Menighedsbladet som et ugebrev, der siden blev
til ca. 10 årlige publikationer med oplysninger
om livet omkring kirken og en lang række lokal-
historiske artikler. 
I de første krigsår stod han også som arrangør af
"Danske Aftener", hvor sognets beboere sang
danske sange og samledes til foredrag. Han var
medlem af skolekommissionen, som førte tilsyn
med skolerne i Lindved og Stenløse.
Han stillede sig også i spidsen for indsamlingen
til de finske børn, der i årene 1941 til 1944 led
nød. Han optrådte som dilettant blandt andet i
1957 i vaudevillen "Nej". 
Hans største humanitære arbejde uden for sognet
var nok hans arbejde med udviklingshæmmede.

Han samarbejdede i en årrække med Skovgårds-
skolen, som havde en filial i den nedlagte Sten-
løse Skole først i 1960érne. Her forberedte og
konfirmerede han børnene. Desuden arbejdede
han med en gruppe voksne på Bellingeskolen
midt i 1970érne. 
Hjemme i studerekammeret arbejdede han med
sine taler, men også med lokalhistorien, hvor han
skabte et stort arkiv med mange oplysninger, som
han bl.a. brugte til sine artikler i Menigheds-
bladet om emner fra sognet.
Han døde i 1983 efter at have haft 7 år som
pensionist.

Olav Degn Andersen
Olav Degn Andersen er født i Ålborg i 1947. Han
blev student i 1967  og cand. theol. fra Køben-
havns Universitet i 1976. I 1977 blev han ordi-
neret og kaldet til embedet i Stenløse og Fangel,
hvor han var den første præst, der er blevet ansat
som nyuddannet.
Han blev i 1974 gift med Une Haugland født i
Oslo.
I sin studietid arbejdede han som portør. Han står
i dag til rådighed for hæren som feltpræst, hvor-
for han i flere omgange har været udstationeret
som feltpræst på Cypern og i det tidligere Jugo-
slavien. 
Han har været medlem af skolenævn og for
skolebestyrelsen ved Skt. Klemensskolen fra
1982 til 1994, og i perioden 90 til 94 formand.
Politisk har han engageret sig i lokalsamfundet
som formand for den lokale venstrevælgerfore-
ning. I en årrække arbejdede han også ved
Nicolaitjenesten i Odense, hvor mennesker i
åndelig og social nød søger til i alle døgnets
timer.
Pastoratet rummer plejehjem i Skt. Klemens og
Fangel, hvor der holdes regelmæssige gudstjene-
ster for beboerne.

Kilder:
Kopi af "Dansk Sogne- og præstehistorie" 
Pastor Balslevs arkiv med præsternes data
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Sognebilledet (B.0161)
Sognebilleder med motiver fra slutningen af
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet findes
i mange sogne. Balslev oplyser, at billedet af
kirken indvendig er taget efter en stor istandsæt-
telse i 1919. 
I det følgende vil vi supplere de oplysninger, der
står nederst på billedet med meget lille skrift.

Præster:
David Gjellebøl * 1786 - † 1871.
Præst her 1835 - 1870. 
Jensenius Sommer * 1822 - † 1873.
Kapellan hos Gjellebøll 1856 - 1870.
Christian Frederik Møller, * 1815 - † 1885.
Provst her 1870 - 1885.
Victor Heise, * 1825 - † 1890. 
Præst her 1885 - 1890.
Christen Theodor Christensen * 1841 - † 1926.
Præst her 1890 - 1913.
Christian Frederik Vested. * 1868 - † 1938.
Præst og provst her 1913 - 1938. 
Udnævnt til provst i 1922.
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Lærere:
Jørgen Hansen, * 1828 -  † 1912. 
Lærer her fra 1857 til 1892.
Niels Teglbjærg, * 1854 - † 1920.  
Lærer her fra 1892 til 1918.
Rasmus Carl Bruntse, * 1883 † 1971
Lærer her fra 1918 til 1949.
Henriette Christine Marie Petersen, * 1876
Lærerinde her fra 1907 til 1910.
Gudrun Dagmar Boesen, * 1881
Lærerinde her fra 1910 til 1947.

Anden række: Stenløse kirke set fra sydøst med
vindue i kor og østvendte grave med marmor-
kors. Korbuernes rødkalkede ribber og prædi-
kestolen er malede.
Stenløse Skole fra 1907 med kornneg foran.

Tredje række: Stenløse første skole 1740 til
1830. Stenløse Bygade 25. 
Den gamle præstegård set fra havesiden. Ned-
revet 1924.
Stenløse kirkes indre med altertavle
Den gamle præstegård med drivhus.
Stenløse anden skole 1830 til 1906. Nedbrændt i
1940.
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Forretninger i Stenløse og Skt. Klemens.
Af: Svend Dirksen og Flemming Georgsen

I Grundloven af 1849 blev det bestemt, at alle
indskrænkninger i den frie næring skulle op-
hæves. I 1857 blev der derfor vedtaget en næ-
ringslov, der trådte i kraft i 1862. Den betød, at
der kunne oprettes købmandsforretninger uden
for købstæderne, der hidtil havde været beskyttet
af et én mil bredt læbælte.
Da man i begyndelsen af det 20. århundrede
begyndte at anlægge jernbaner, blev det alminde-
ligt at oprette en købmandsforretning ved statio-
nen, som det også skete i Skt. Klemens med
købmanden Svenstrupvej 31. Forretningens
meget karakteristiske kvist ses på alle billeder fra
området.  

Stenløse sogns beboertal

Antallet af beboere i Stenløse har unægtelig
ændret sig i dette århundrede.
Det paradoksale er, at jo flere beboere, jo færre
forretningsenheder i lokalområdet. 

Sognets beboertal fra 1901

Koneforretninger 
Der har i gennem årene været mange forretninger
i lokalområdet. Der er flere karakteristiske ting
ved dem. De har været små, og de har i høj grad
været præget af, at mand og kone arbejdede sam-
men. Samarbejdet har sommetider været, at
konen passede forretningen om dagen, og han så
supplerede et udearbejde med at hjælpe til ved
forretningens drift efter fyraften. I de sidste år har
der også været tale om medhjælpende hustruer i
dagtimerne. 

Forretningstyper: 
I det følgende vil vi foretage en gennemgang af
de forretninger, der har haft betydning for be-
boerne i Stenløse By og Skt. Klemens i de sidste
100 år. Det har været umuligt at lave en total
opremsning, for under arbejdet med indsamling
af oplysninger om forretninger og indehavere er
der hele tiden dukket nye navne op.

Automekanikere

Autosalg

Bagere/ismejerier

Barbere/frisører

Butikscenter

Cykelsmede

Dagligvarebutikker

Elektrikere

Glarmestre

Grønthandlere

Købmandsforretninger

Møbler

Posthus

Radioforretning

Servicestationer

Skomagere

Skræddere og manufaktur

Slagtere - viktualieforrretninger

Sparekasser

Tandlæger

Taxa

Værktøj

Indenfor de enkelte grupper er forretningerne
ordnet alfabetisk efter adresserne.
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AUTOMEKANIKER

Stenløse Bygade 14
1965 blev ejendommen solgt til Jørgen Hansen,
der i baghuset begyndte med et autoværksted,
senere blev der bygget en stor værkstedshal til.
Jørgen Hansen drev forretningen til sin død.
Huset med værksted blev solgt til N J Jørgensen,
Automesteren i 1994.

Stenløsevej 333
I 1948 byggede smed Jørgensen på Stenløsevej
333 en servicestation til forhandling af Esso
Benzin. Der var både indrettet et mekanikerværk-
sted og beboelse i huset. Ca. 1954 købte H.
Christensen forretningen. Efter den tid er
mekanikervirksomheden hele tiden blevet for-
mindsket.

Svenstrupvej 80
På Lindegården Svenstrupvej 80 drev Hans
Johansen i 1960érne almindelig landbrug med
husdyr. Hans Johansens søn Hans Ove Johansen
blev udlært automekaniker, og efter endt militær-
tjeneste i 1964 ville han være selvstændig. Han
fik indrettet et autoværksted i en af ladebygnin-
gerne, men myndighederne forbød ham udkørsel
til Stenløsevej, så han lukkede værkstedet i 1968
og byggede i Hjallese, hvor der i dag er en af
Fyns største autohandlere under navnet LINDE-
GÅRDENS AUTO.

AUTOSALG, Stenløse Bygade 5
I 1992 solgte Ruth Hansen Tøjhuset til Ib Sned-
ker, som indrettede en forretning med salg af
brugte biler.

BAGERE OG ISMEJERIER

Kildebakken 2 
Da Leon Baran flyttede sin møbelpolstrer-
virksomhed fra Kildebakken 2, overtog hans bror
Stefan Baron huset og åbnede i 1965 et bageri
med udsalg. Han havde bageriet til 1982, da han
på grund af sygdom måtte give op. 
Bageriet blev solgt til Jelers, der i 1983 solgte til
"Færøbageren" Erling Poulsen, som gav op i
1984. Derefter blev bageriet nedlagt, og der blev
døgnkiosk med forskellige indehavere. Endvidere
har der i perioder været drevet posthus. I som-
meren 1995 blev døgnkiosken lukket, men der er

stadig posthus og et par klubværelser.
Svenstrupvej 30 
På Svenstrupvej 30 blev i 1920érne oprettet et
bageri af Henning Palmvig, der kom fra Køben-
havn. Det blev overtaget af Laurits Christiansen
i 1929. I 1939-1945 var det bager Hansen. I 1945
blev det solgt til Keld Isaksen, der i 1948 solgte
det til bager Juhl, som blev den sidste bager.
Derefter var der vaskeri.

Svenstrupvej 36, 
I 1922 byggede Dalgaard villaen, Svenstrupvej
36. Herfra begyndte Hans Jørgen Hansen og hans
kone Anna at køre ud med mælk, som blev
leveret først fra Dalum Mejeri, siden Mejeriet
Odense. I 1951 flyttede Gunnar Edvard Hansen
og Marie ind i huset. I 1955 overtog han mæl-
keruten og de unge etablerede et ismejeri i en
tilbygning til huset. Gunnar Hansens mor, Anna,
af mange kaldet Bedste, kørte i mange år med på
mælketuren. Forretningen fortsatte til 1970, hvor
købmændenes salg af mælk og bageriet på nabo-
grunden medførte, at ismejeriet lukkede. 

BARBERER/FRISØRER

Møllebakken 14
Inge Jalving begyndte som damefrisør i Skt.
Klemens den 1. november 1949 i lejede lokaler
hos barber Svend Aage Jensen Stenløsevej 331.
Den 1. marts 1950 flyttede hun til eget hus på
Møllebakken 14. Der blev indrettet damefrisørsa-
lon, som Inge Jalving nu 45 år efter stadig driver.

Møllevej 2
I perioden fra 1965 til 1972 lejede frisør Elias
Baron forretningen. I 1972 købte Ebbe og Karen
Jørgensen den, og hun forsatte frisørforretningen
til 1975, hvor der blev cyelforretning.

Stenløse Bygade 26.
1. nov. 1960 begyndte Bente Holm som damefri-
sør på Stenløse Bygade 26 i den ene ende af
parcelhuset, hvor hun stadig har salon.

Stenløsevej 331
Barber Svend Aage Jensen flyttede i 1949 ind i
salonen. Et lokale ved siden af salonen lejede han
ud til damefrisør Inge Jalving, der senere flyttede
til Møllebakken. Da hun flyttede, blev lokalet
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indrettet til tobaksforretning, som hans kone
Alfrida Jensen passede. De fik også forhandling
af Tips i 1958. Ca. 1970 blev tobaksforretningen
og frisørsalonen lukket.

Stenløsevej 337
I 1988 indrettede frisør Bodil Nielsen en for-
retning i det tidligere posthus på Stenløsevej 337.

Svenstrupvej 36   
Barber Svend Aage Jensen begyndte som barber
og frisør i 1938 i lejede lokaler på Svenstrupvej
36. Her havde han salon til 1949, hvor han byg-
gede på Stenløsevej 331.

Svenstrupvej 50 
I foråret 1960 købte Tove og Svend Jørgensen
Svenstrupvej 50, og den 16. Juni samme år
begyndte hun damefrisørsalonen, som hun stadig
driver.

Tatol, Møllevej 2 - Ingeborg Georgsen (B.0050)

CYKELSMEDE

Møllevej 2
Ca. 1975 solgtes ejendommen Møllevej 2 til
cykelsmed Lindekilde Hansen, og der blev fore-
taget en større om- og tilbygning. I 1985 overtog
Erik Gilberg forretningen, og han driver i dag
cykelforretningen med reparation og salg af
cykler og plæneklippere.   

Møllevej 4
I 1945 begyndte Chr. Andersen som cykelsmed
i kælderen til Møllevej 4. Ca. 1959 byggede han
et værksted med cykelforretning, som han drev
til sin død 1973. Han kone, Tulle Andersen lejede
forretningslokalet ud først til forskellige udstil-
linger, senere blev der brødudsalg en kort tid,
derefter blev der blomsterforretning. Den blev
lukket i 1986. I 1987 blev lejemålet overtaget af
G.F. Forsikring. 

Svenstrupvej 36
Før 1922 skal der have været en cykelforretning.

 
DAGLIGVAREBUTIK - Tatol, Møllevej 2
1930 underskrev Carl M. Georgsen "Foreløbigt
og betinget Skøde" på en byggegrund, købt af
Anton Peter Jensen for 990 kr. "Endeligt og
ubetinget Skøde" blev underskrevet 7. juli 1930
af M.K. Georgsen og Anton Peder Jensens enke
Sigrid Jensen. I løbet af 1930 byggede Ingeborg
Georgsens broder murermester Thorvald Johan-
nes Jørgensen huset.
I 1946 flyttedes skomagerværkstedet ned i kæl-
deren, og der blev bygget til det oprindelige
værksted, som nu blev indrettet til en Tatol-
forretning.
En Tatol-forretning er vanskelig at rubricere med
dens indhold af dagligvarer som sæbe, tøj, nips,
køkkenudstyr, kolonialvarer osv. 
Ingeborg Georgsen åbnede forretningen i juli
1946 og drev den til 15. dec. 1965. Ejendommen
solgtes i 1972 til Karen og Ebbe Jørgensen.

ELEKTRIKERE - Svenstrupvej 42 og 24 
Ca. 1945 indrettede Paarup Nielsen en elforret-
ning Svenstrupvej 42, hvor tømrer Jens Andersen
havde boet før hen. Han var søn af den tidligere
købmand Chr. Nielsen, Svenstrupvej 29. Paarup
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Nielsen leverede elinstallationer bl.a. til Ernst
Andersens nybygninger. I 1957 udvandrede
familien til Australien.
Den 10. februar 1957 overtog Kaj Sommer
installationsforretningen og butikken med salg af
lamper og andet el-tilbehør. 
I 1976 købte Kaj Sommer den ny restaurerede
ejendom Svenstrupvej 24. Den havde været
hønseri og senere frugtplantage ejet af Herluf
Larsen. Kaj Sommer indrettede værksted og
kontor, mens elforretningen blev nedlagt. Den
11. januar 1987 brændte alle de stråtækte byg-
ninger ned til grunden. Der blev opført nyt værk-
sted og beboelse. 1. januar 1990 solgte Kaj
Sommer virksomheden.

GLARMESTER - Stenløse Bygade 14
Et skilt i kældervinduet på Stenløse Bygade 14
bærer påskriften "Glarmesterarbejde udføres".
Det er indtil nu den eneste viden, vi har om den
forretning.

GRØNTHANDLERE
Der har været flere udsalg af grøntsager, men
noget har været "stalddørssalg", så en nøjere
gennemgang må vente.

Svenstrupvej 19
Herluf Petersen havde oprindelig et gartneri, men
indrettede en grøntforretning som ophørte i
1960érne.

Svenstrupvej 33,
I 1964 købte Poul og Ruth Hansen det nedlagte
husmandssted på Svenstrupvej 33 af Otto Johan-
sen og indrettede en grøntforretning. Hans kone
Ruth Hansen passede den, mens han solgte og
kørte foderstoffer ud, idet han tidligere havde
haft Stenløse Mølle i forpagtning og solgt foder-
stoffer derfra. Ved Poul Hansens død i 1984 blev
forretningen lukket. Ruth Hansen solgte huset, og
det er nu ombygget til privatbeboelse.

KØBMANDSFORRETNINGER

Kildebakken 22
I sommeren 1956 kom Svend Dirksen i
forbindelse med Ernst Andersen, der ville have

en købmandsforretning i Skt.Klemens. Efter
nogle forhandlinger blev de enige om placeringen
på en tom grund på Kildebakken 22 med udkør-
sel til Stenløsevej. Huset blev bygget med bebo-
else og et 28m² stort forretningslokale.
Den 29. Januar 1957 åbnedes en traditionel
købmandsforretning med kolonial, isenkram og
andre af den tids almindelige dagligvarer. Der
blev derfor placeret et ishus ud til Stenløsevej,
som blev et godt supplement til købmandsfor-
retningen. Desuden blev der kørt varetur til
byggepladserne. Imens fortsatte byggeriet og
hurtig kom Jægerbakken til og enkelte huse på
Svenstrupvej. 
I 1962 blev der begyndt på Skovbakkekvarteret,
og så kom der rigtig god gang i forretningen. I
1965 måtte man udvide, og arkitekt Kjærnulff,
Stenløse Bygade udførte tegningerne til butikken,
så den blev på 70m². Desuden blev der bygget
garage og lager. Forretningen blev indrettet med
fuld selvbetjening (den første i området), og
varesortimentet blev udvidet med frugt og grønt,
dybfrost, brød og senere med tilladelse til at
handle med mælkeprodukter. Nogle ældre kunder
havde svært ved selv at skulle tage varerne. En
ældre dame sagde, hver gang hun kom: "Nå, det
er her vi siger goddag, når vi går". 

HOKI, Møllevej 1, Gudrun Dirksen (B.1964)
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Kunderne strømmede til, og byen voksede og
efterhånden var der igen for lidt plads. Der blev
ansøgt om tilladelse til en ny udvidelse. Men
udvidelsen blev aldrig til noget. Den dag mureren
leverede murstenene til byggeriet, stod der i
Fyens Stiftstidende, at Amtet havde besluttet at
lukke alle udkørslerne fra bakkerne til Stenløse-
vej. Da forretningen så ville komme til at ligge
for enden af et lukket vænge, var der ingen behov
for udvidelse. Forretningen blev viderført til
februar 1977, hvor den blev lukket.

Møllevej 1
På Møllevej 1 blev der i sommeren 1976 bygget
et supermarked af grosistfirmaet Colgros. Det
blev Uffe Stigkær, der drev det til februar 1977,
hvor Gudrun og Svend Dirksen købte supermar-
kedet, da deres forretning på Kildebakken måtte
lukke. Denne forretning drev familien Dirksen til
februar 1988, da den blev udlejet til Berthelsen &
Fredenslund A/S Hjallese. Den positive udvikling
for forretningen fortsatte, så der i sommeren
1993 blev behov for en udvidelse. Der blev
bygget 150m² til de oprindelige 202m², så det i
dag fremstår som et moderne supermarked. Det
har været drevet under navne som Superkøb og
AktivSuper.

Stenløse Bygade 14
Marie og Rasmus Larsen havde købmandsfor-
retningen fra ca. 1929 til 1957, hvor den lukke
de. Marie var købmand, mens Rasmus igennem
mange år var opkræver for Stenløse Elforening.

Købmand Skovs butik, Svenstrupvej 31, 1951 (B.0031)

Stenløse Bygade 25
På Stenløse Bygade 25, hvor Stenløse første
skole var (se årsskriftet 1992, side 10-11), blev der i
1890érne oprettet en brugsforening, som kun
eksisterede i få år (se side 25). Maren og Jens Peter
Hansen fortsatte så med en købmandsforretning.
Forretningen blev i 1936 overtaget af datteren,
Bertha Dupont, der var gift med Hermann Du-
pont. En overgang arbejdede han på Dalum
Papirfabrik, men i mange år arbejdede de sam-
men i forretningen. Da de lukkede forretningen
sidst i 1960érne havde den fået karakter af et
museum.

Svenstrupvej 26 
På Svenstrupvej 26 havde Else Larsen køb-
mandsforretning til 1949, da blev den solgt til
N.C Nielsen. Han havde arbejdet på Odense
Tømmergård, og dér fået beskadiget hånden, så
han ikke kunde arbejde mere. I marts 1957
overtog Kamma og Erling Hoffmann Hansen
forretningen, som de drev til 1971, hvorefter
forretningen blev nedlagt og lokalet indrettet til
beboelse.
 
Svenstrupvej 31
Bygningen med købmandsforretning er meget
karakteristisk med det meget spidse frontparti
over indgangen. På de ældste billeder fra lidt
efter århundredeskiftet træder bygningen som en
af de få bygninger i området tydeligt frem.
I 1923 hed købmanden Ernst Sørensen, som
solgte den til Anton Denning. 
I 1936 overtog Chr. Skov den blandede land
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handel med salg af brændsel og isenkram og
værktøj der blev brugt på gårdene. Der kom også
en benzinstander til, men brændselhandlen blev
hurtig stoppet. Forretningen blev udvidet for at
dække det stigende behov, der fulgte med det
voksende byggeri. Det var således en fuldt mo-
derne forretning, som købmand Skov i 1977
overdrog til Hans Jørgensen, der kun havde den
til 1979, hvor den blev solgt til Irma og Anker
Secher. De havde den i 5 år til 1984, hvor den
blev solgt til Birgit og Vagn Thuesen der stoppe-
de i 1994. Den blev da solgt til Fatemeh Kebriaei
og Mohamed Merbarak. I 1995 søgte de nu-
værende ejere at få tilladelse til at indrette et
pizzaria, men efter høring blandt naboerne måtte
idéen opgives.

MØBLER

Svenstrupvej 44
I bagbygningen på Svenstrupvej 42 havde tøm-
rermester Ernst Andersen værksted til 1949/50,
hvor der blev bygget et nyt værksted bag hans
beboelse på Svenstrupvej 44. Han solgte det i
1960 og flyttede værkstedet til Stenløse Bygade.
Svenstrupvej 44 blev solgt til APO Møbler, der i
første omgang havde værksted i bygningerne og
senere byggede en udstillingsbygning på Mølle-
bakken til møbler. Det hele er nu indrettet til
klublejligheder.

Svenstrupvej 34 og 90
Efter endt soldatertjeneste i 1949 flyttede Leon
Baran ind hos sine forældre på Svenstrupvej 34
og byggede et træhus i baghaven, hvor han
begyndte som møbelpolstrer. I 1960 købte han en
grund af Gunnar Hansen, der boede Svenstrupvej
36 og havde jord på Kildebakken. Der blev
indkørsel fra Kildebakken, og grunden fik adres-
sen Kildebakken 2.  Der blev bygget et stort
værksted til møbelpolstringen, men forretningen
voksede hurtig, og der var brug for yderligere
plads. 
I 1963 købte Leon Baran en stor grund på hjørnet
af Svenstrupvej og Skt. Klemensvej og byggede
der en toetages ejendom til værksted og beboelse.
I de følgende år var det en af Skt. Klemens
største arbejdspladser. 
Lokalerne blev i 1983 overtaget af elektronik-
firmaet Micro Technic A/S.

POSTHUS
Posthuset har i de senere år ført en omtumlet
tilværelse. Oprindelig var det på Skt. Klemens
station, Svenstrupvej 29B fra 1906 og frem til
1958, hvor det efter banens nedlæggelse i 1954
blev flyttet til Stenløsevej 337, hvorfra posten
også gik ud. Indtil 1970 havde distriktet post-
nummer 5691. I 1970 rationaliserede postvæse-
net og flyttede postomdelingen til Hjallese. Men
vi fik lov at opretholde en postekspedition, som
man så har flyttet rundt med siden. Den har været
på Servicestationen Stenløsevej 333, og den har
i flere omgange været på Kildebakken 2, hvor
den også holder til i øjeblikket. 

RADIOFORRETNING - Svenstrupvej 40
Radiotekniker Egon Birkholm overtog i 1968
værkstedslokalerne efter faderen snedker O.
Birkholm og begyndte med reparationer af radio
og tv. Senere etablerede han en forretning med
salg af radioer og tv. Men i 1992 besluttede han
at nedlægge butikken og at koncentrere sig om
reparationer.

SERVICESTATION - Stenløsevej 333 
1948 byggede smed Jørgensen på Stenløsevej
333 en servicestation til forhandling af Esso
Benzin. Der var både indrettet et mekanikerværk-
sted og beboelse i huset. Ca. 1954 købte H.
Christensen forretningen. Han lejede værkstedet
ud til mekaniker Reuther, der boede på Sven-
strupvej 54. Omkring 1958 blev den solgt til en
anden Christensen, som i 1960 solgte den til Otto
Rasmussen, der indrettede et mindre salgslokale
og fik kosangasdepot til beboerne i Skt. Klemens
og Stenløse. I 1978 blev den solgt til Finn Jacob-
sen. I 1982 blev det overtaget af Karnowich,
senere blev forretningen sat på tvangsauktion. 
I April 1984 overtog René Fucke værksted og
benzinsalg m.v. Hurtig derefter blev værkstedet
lukket, og salgslokalet blev udvidet i tre omgange
og den sidste i 1990, hvor hele værkstedet blev
inddraget til salgslokale. I dag fremstår det hele
som et moderne minimarked med et sortiment af
dagligvarer og udlejning af video og benzinsalg.
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SKOMAGER - Stenløse Bygade 14
1929 flyttede Marius og Ingeborg Georgsen ind
i Stenløse Bygade 14, hvor Marius Karl Georg-
sen indrettede skomagerværksted i kælderen.
Den 12. febr. 

SKRÆDDERE OG MANUFAKTUR
Stenløse Bygade 29 og 5
I 1921 flyttede Hjalmar og Karen Jensen ind hos
Kirsten Skrædder, enke efter den tidligere skræd-
der i Stenløse. Hun boede Stenløse Bygade 29.
Hjalmar Jensen førte skrædderforretningen vi-
dere, og Kirsten Skrædder der havde lært at sy
bukser og veste syede for Hjalmar Jensen. 
I 1929 købte han af boelsmand Peder Anton
Jensen en grund på hjørnet af Stenløse Bygade og
vejen til Odense dvs. Odensegyden, idet
Stenløsevej først blev anlagt i 1940érne. Hjalmar
Jensen lod opføre et hus med beboelse og
skrædderværksted.

Hjalmer Jensen og Arne Hansen, Stenløse Bygade 5 (B.1953) 

I 1956 kom nevøen Arne Hansen til sin onkel i
Stenløse. Da Hjalmar og Karen Jensen var barn-
løse, havde det ligget i luften, at Arne engang
skulle overtage forretningen. Hjalmar og Arne
gik i 1958 i kompagniskab, og huset blev da
udvidet med en fløj til værksted og forretning.
I 1963 overtog Arne og Ruth Hansen selv for-
retningen. Da tiderne var ændrede, og der ikke
var så mange, der fik skræddersyede habitter,
valgte de unge at begynde at sælge konfektion.
Salget af færdigt tøj og skrædderiet forenedes
godt nogle år, men efterhånden blev det kon-
fektionen, der blev det primære. 
I 1975 blev Arne Hansen tvunget til at rive sit
hus ned på grund af Stenløsevejs udvidelse og
lysreguleringen af krydset Stenløsevej - Møllevej
og Stenløse Bygade. Arne Hansen byggede et nyt
hus på grunden ved siden af. Det blev et stort hus
med beboelse ovenpå forretningen. Den var nu
blevet til "TØJHUSET" med salg til drenge og
mænd.
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I 1991 døde Arne Hansen, og hans kone afvikle-
de forretningen frem til juni 1991. Marts 1992
solgte Ruth Hansen huset til Ib Snedker, som
lavede handel med brugte biler. 

Svenstrupvej 40
I 1931 købte Niels O. Birkholm og hans kone
Marie en grund på Svenstrupvej 40 og byggede et
hus, hvor der blev beboelse, og et lille lokale
mod vejen blev indrettet til trikotageforretning.
Marie Birkholm drev forretningen indtil 1970.  
I baggården indrettede Niels O. Birkholm et
snedkerværksted, hvor han lavede møbler og
reparationer for sognets beboere til han døde i
1967.

 
SLAGTERE - VIKTUALIEFORRETNINGER

Kildebakken 21 
I 1954 da Kildebakken var ved at være udbygget,
byggede Ernst Andersen en viktualieforretning,
som blev overtaget af Grethe og Aksel Christian-
sen. De havde forretningen til 1962. Derefter
kom der en tid med hurtig skiftende ejere, men et
navn, der huskes, er Tove og Egon Hansen, de
var der i to omgange mellem 1964 og 1970. Igen
kom en tid med skiftende ejere, og der blev
etableret en is- og pølsebar foran butikken. 
I 1974 købte Lis og Lars Andersen huset. Viktua-
lien var lukket og i 1975 lukkede Lars Andersen
pølseboden, og forretningslokalet blev indrettet
til beboelse.

Møllevej 6.
Slagterforretningen på Møllevej 6 er den ældste
forretning i Stenløse sogn med den samme
familie som ejere siden starten i 1905, da den
nuværende ejer Jens Jensens farfar startede. Det
var Jens Chr. Jensen, der var født ved Grenå i
1883. I 1905 købte han huset på Møllevej 34 og
begyndte egen forretning med salg fra portåbnin-
gen. Men al begyndelse er svær, også i 1905, så
samtidig med slagterforretningen kørte han med
hestevogn til torvet i Odense og solgte kød. På
Møllevej blev der også indrettet pølsemageri.
Foruden salg af slagtervarer oparbejdede Jens
Chr. Jensen en stor eksport af levende kreaturer
til Tyskland og Italien. 
Den 31. marts 1910 fik Jens Chr. Jensen og
hustru en søn, der fik navnet Carl Jensen. Da

tiden kom, blev han slagterdreng i faderens
forretning. Da han fik udlængsel, rejste han til
Chicago, USA, hvor han arbejdede en tid som
slagter. Han kom tilbage i 1930, og i 1934 over-
tog Carl Jensen forretningen efter faderen, og
samtidig købte han huset Møllevej 6, hvor der
tidligere var mekanikerværksted i kælderen. I den
kælder blev der indrettet slagterforretning og
pølsemageri. 
I 1961 byggedes den moderne slagterforretning.
Ved Carl Jensens død i 1977 overtog sønnen Jens
Jensen forretningen. Han har forstået at forene
gode slagtertraditioner med et moderne sorti-
ment, derfor har Skt.Klemens i dag en moderne
slagterforretning.

Slagterne Carl og Jens Jensen (B.2048)
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SPAREKASSEN - Skovbakken 1-3
I 1965 etablerede Sparekassen Fyn en afdeling på
Skovbakken 1-3. De første år var der kun åben et
par timer hver dag. I 1973 skete der en fusio-
nering, så filialen kom ind under Bikuben.

TANDLÆGER
Stenløse Bygade 1 
Annelise Fischer indrettede en tandlægeklinik i
huset og drev klinik fra først i 1950èrne til sidst
i 1960érne.

Svenstrupvej 29
Hougård Nielsen byggede huset i 1970 og indret-
tede klinikken. I 1985 overtog Lisbeth Andersen
huset med en tom klinik, idet Hougård Nielsen
havde været syg i flere år.

TAXA - Bystævnet 6 og Stenløse Bygade 12
Sigvart Olsen drev taxa- og vognmandsforretning
fra Bystævnet 8. Sigvart Olsen kørte brødvogn
fra Aktiebageriet Odense under krigen 1940-45.
Han kørte med hestevogn og solgte brød i  Sten-
løse, Fangel og Nr. Søby. Efter krigen fik han bil.
I 1947-48 begyndte han at køre lillebil, som i
1959 blev til taxa med Kaj Pedersen som medh-
jælper. Han boede Stenløse Bygade 12. De kørte
sammen til 1961, hvor Kaj Pedersen overtog hele
forretningen indtil 1992, hvor forretningen op-
hørte.

VÆRKTØJ - Vangeledgårdsvej 36 
I 1980 flyttede Inge og Therkild Therkildsen til
Vangeledgårdsvej 36 et tidligere husmandssted.
Der blev foretaget en omfattende ombygning, og
der blev bygget en stor hestestald, og et ridecen-
ter blev etableret. Therkild Therkildsen begyndte
at forhandle værktøj bl.a. til de mange gør-det-
selv-folk. Det udviklede sig hurtigt, så der blev
behov for en forretning. En del af hestestalden
blev indrettet til butik, hvorfra der i dag foregår
et omfattende salg af værktøj. Forretningen
drives under navnet T.H. VÆRKTØJ.

BUTIKSCENTER - Møllevej 3-5
Omkring 1970, da Skovbakkekvarteret var ved at
være udbygget, var grundene langs med Mølle-
vejs ulige numre ikke bebygget. Det var Ernst
Andersens vision, at der burde være et butikscen-

ter i Skt. Klemens. Det var på det tidspunkt, at
alle større landsbyer med respekt for sig selv
skulle have et center til butikker og servicefunk-
tioner.
I 1972 blev det i amtet besluttet, at de gamle
bakkers udkørsel til Stenløsevej skulle lukkes, og
krydset Stenløse Bygade, Møllevej og Stenløse-
vej skulle reguleres. Skrædderens hus, Stenløse
Bygade 3 skulle nedrives, og købmanden på
Kildebakken blev lukket inde, derved kunne det
blive muligt at etablere sådan et center. Der blev
indkaldt til møde, der blev set på andre center, og
idéen blev positivt modtaget. Tegninger blev
udarbejdet, og en finanseringsplan blev forelagt,
men det kneb med kapital, så blev der etableret
kontakt til nogle finansmænd. Huslejen pr. m²
blev da langt højere, end indtægterne kunne
bære. Det hele blev skrinlagt, og resultatet blev et
supermarked. I 1995 kan vi, når vi ser på de
tomme centre, se, at det var den rigtige beslut-
ning.

Efterskrift
Lokahistorisk Arkiv modtager gerne korrektioner
og yderligere oplyninger om sognets butikker,
håndværkere og næringsdrivende mm., idet vi
agter at fortsætte artiklen næste år.

Interiørtegning, Stenløse Bygade 25 (B.2046)
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Stenløse Sogns Forbrugsforening
Af: Jørgen Tølløse

I foreningens første årsskrift i 1992 bragte vi en
artikel om Stenløse første skole, Stenløse Bygade
25. I den forbindelse omtaltes en Brugsforening,
der skulle have været der i 1890érne. Arkivet har
nu fået en regnskabsbog, der viser noget om tiden
1894 til 1905. 
Ifølge Poul Thestrups undersøgelse skulle "Sten-
løse Sogns Brugsforening være oprettet mellem
1886 og 1891 og nedlagt mellem 1899 og 1919",
og det giver jo vide rammer.
Bogen kaldes Regnskabsbog. Den indeholder
årlige opgørelse over salget til de enkelte med-
lemmer gjort op månedsvis med en debet- og en
creditspalte. I følge opgørelsen har der ikke været
mange tab, idet kun enkelte konti udviser under-
skud. Hver konto er oprettet med titel, navn,
bopæl og medlemsnummer. I de sidste år mang-
ler medlemsnummeret ofte. Mange af
indskrivningerne ser ud til at være lavet som
samlede blokke, idet skrift og pen og blæk ser
ens ud over flere sider. 
Men hvor stor har foreningen så været, og hvor
boede man? 59 boede i Stenløse eller på Stenløse
mark, 20 i Svenstrup eller på Svenstrup mark, 5
i Volderslev samt 4 uden stedsangivelse, i alt 88
husstande. Det viser sig at næsten alle i Stenløse
By og Mark står opført som medlemmer af
foreningen. Mens kun 20 fra Svenstrup har
handlet der og 5 fra Volderslev.
Alle grupper er medlemmer: 25 gårdmænd, 15
husejere, 11 indsiddere, 6 enker, 3 embedsmænd,
17 håndværkere, 1 karl og 9 uden erhverv. 
Da ikke alle har handlet hele tiden, er året 1901
valgt til en analyse af handelen, idet der også
foreligger en folketælling, hvilket gør at man kan
se på husstanden og dens handel:  

Husstande Handel/husstand
12 under 19 kr.

  4 20 og 39 kr.
 6 40 og 59 kr.
 7 60 og 79 kr.
 5 80 og 99 kr.
 9 100 og 149 kr.
 5 150 og 199 kr.
 5 over 200 kr.

Det kan man jo ikke sige er imponerende, og så
ved vi ikke, om handelen kun er foretaget med
kontanter, eller der også har  været indhandling
af f.eks. æg.
30 familier har været opført både i folketællingen
og i regnskabsbogen for 1901. Det har derfor
været muligt at beregne omsætningen pr. medlem
af disse husstande.

Husstande Handel/person
9 10 kr.
4 10 og 19 kr.
3 20 og 29 kr.
9 30 og 49 kr.
3 50 og 69 kr.
2 60 kr

Som vi har set er omsætningen lille, og man må
spørge sig selv, hvor sognets indbyggere har lagt
deres handel? Svenstrup Mark i Dømmestrup?
Volderslev i Hjallese? Men svar kan vi ikke få.
På den tid var det meget almindeligt, at forret-
ningerne blev drevet som koneforretninger dvs.
konen passede forretningen, mens manden havde
andre indtægter enten ved lønarbejde eller som i
dette tilfælde, hvor Jørgen Peter Hansen i folke-
tællingen for 1901 var skrædder. Andre steder
optræder han som uddeler, senere som købmand.
Iøvrigt bruger folketællingen titlen husejer, og
den kan man jo ikke bruge til meget, når man
gerne vil se på, hvad folk egentlig tjente deres
brød ved, og titlen husejer er i strid med instruk-
sen for listeføreren.
Og hermed er "Regnskabsbogen" vist tømt for
oplysninger. Man kan så spørge sig selv: Hvorfor
kunne man ikke have andelsforetagender som
mejeri eller brugsforening i Stenløse sogn? Man
kan overveje om svaret er, at nogle af de store
gårde var knyttet til købmandsgårde i Odense.
For svaret har jo næppe været som i dag, hvor vi
kører lange veje for at handle "billigt", mens vore
lokale butikker dør.
Kilder:
Folketælling 1901 for Stenløse Sogn
Regnskabsbog for Stenløse Sogns Forbrugsforening 1894-1895
Poul Thestrup: Foreløbig fortegnelse over fynske brugs-
foreninger stiftet før 1.1.1920.
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Stenløse kirke som søfartsmærke
Af: Per Grau Møller

Stenløse krke er i pave Nicolaus 4's brev af 13.
sept. 1291 omtalt som Sct. Clemens kirke, dvs.
viet til søfolkenes skytshelgen. Det har givet
anledning til spekulationer over, hvorfor netop
denne kirke, der ligger mere end 10 km fra det
nærmeste sejlbare farvand, var viet til søfolkenes
beskytter. Afdøde lektor Frederik Andersen,
Svenstrup har i en netop indkommet aflevering til
lokalarkivet gjort nogle betragtninger herover ud
fra den forudsætning, at kirken kunne fungere
som sømærke for sejlende, når man kom ind
gennem Gabet til Odense Fjord, og han har
tegnet en fin skitse over terrænnet fra kirken og
ud til Enebærodde med en sigteline fra kirken.
Hans konklusion er, at "teoretisk kan kirken ses
fra Gabet, men sigtelinien falder i virkeligheden
næsten sammen med terrænnet."
Et forhold, som Frederik Andersen ikke har taget
beregningsmæssig højde for, er jordens krum-
ning. Gør man det, viser det sig, at det ikke
spiller nogen rolle på den afstand. Kirken ligger
38 meter over havet og beregner man en person
på et bådedæk i indsejlingen, dvs. i minimum 2
meters højde, vil man kunne se over 29 km, hvis
terrænnet og vejret tillader det, og da afstanden er
23 km, så er jordens krumning ingen hindring.
Terrænet er i dag noget anderledes end i middel-
alderen. En god mulighed for at få en antydning
af terrænnets vidsyn er at kigge på Videnskaber-

Konceptkort fra Videnskabernes Selskab, ca. 1780

nes Selskabs kort fra 1770'erne og specielt kon-
ceptkortene, hvor sigtelinierne fra opmålingen er
indtegnet. Oftest brugte man kirketårne til at
sigte fra, og det på et tidspunkt, hvor der sand-
synligvis var færrest forhindringer i terrænnet,
nemlig mindst skov og en bebyggelse, der ikke
bredte sig ud over de middelalderlige landsbyer
og købstæder. Her viser det sig, at man fra Sten-
løse kirke kun har sigtet mod sydvest og ikke
mod nord - det kan give en antydning af, at man
ikke har fundet det oplagt fra kirketårnet at sigte
i retning af fjorden.
Forsøger man endvidere at lægge en sigtelinie
ind på mere moderne kort (målebordsblade eller
4 cm kort) fra Stenløse kirke mod Gabet viser det
sig, at man lige nordøst for kirken støder på en 46
meter høj bakke i skoven ved Skovhøjgård. Selv
om man fra tårnet kommer højere op end 46 m,
så er bakken skovklædt, og der er også antydet
bevoksning i 1770'erne. Det er derfor nok be-
grænset, hvor meget man vil kunne se hen over
bakken, og den modsatte vej er det meget be-
grænset, hvor synlig tårnet har været fra Gabet.
Konklusionen må derfor være, som også antydet
af Frederik Andersen, at terrænnet nok lægger
naturlige hindringer i vejen for, at kirketårnet kan
have fungeret som sømærke. Spørgsmålet er altså
stadig: "Hvorfor er Stenløse kirke viet til søfar-
tens helgen Sct. Clemens?"

 4-cm kort 1987



Ved Skt. Klemensskolens indvielse 8.okt.1962
Af: Grethe Dammann Andersen

Grethe Dammann Andersen (1914-1994) var uddannet kunstmaler, der igennem årene malede mange billeder,

som hænger rundt om i sognet. Hun var gift med lektor Frederik Andersen (1908-1975), som var skolekommis-

sionsformand, da Skt. Klemensskolens første afdeling blev bygget 1961-62.

Det toned i luften af lærkesang
en forårsmorgen fra Danmarks vang -
et åndeløst brus som fra skabningens gry
en tindrende jubel fra solbræmmet sky.
Og marken lå roligt, da viberne fløj
og hen over tuerne langsomt strøg.

Da kom en flok mænd med spader
og tog det første stik.
Solen glimted i stålet,
da op over bakken de gik.

Gravkøers mægtige styrke
smed tonsvis af jord på et lad, 
og nede i lavningen stod der 
tusinder mursten på rad.

Så blev der gravet render,
og derpå blev grunden støbt.
Og så blev bakken planeret,
den jord, som et sogn havde købt.

Murerne svingede skeer,
i sol voksed væggene op, 
og tømrerne svang sig som egern
langs svælg og mod skolens top.

Brummen af blandemaskiner, 
som spyed beton hver dag,
en masse så hård som stålet
såvel til gulv som til tag.

Se duggen den driver en måneskinsnat,
som et slør gennem bygningen ind.
Det er, som der våges med stav ved en skat
af tusinde dagdrømmes regnbuespind.
Men blegne skal dagdrømmes regnbuebro,
for her skal virk'ligheds gerning gro.

Så rejste de skolen en sensommerdag
med trebobbelt krans og med dannebrogsflag.
Og lavt over bakken kom svalernes træk
som festbrus og hilsen, før helt de drog væk.
Men arbejdet fortsattes trofast og godt,
for de mured og tømred et kundskabens slot.

Og vinteren svøbte sin kåbe hvid
om skolen, som blunded i søvnen blid.
Men en sommermorgen vågned den op,
for da gik et dannebrogsflag til top, 
og den hæved sit bryst mod himmelen ren
og lyttede til hundrede legende ben.

Og skolen hørte et jublende kor
som et fugletræk, der over den for,
for børnene sang som med struber af guld, 
og blomster steg op af den solvarme muld.
Da fik den et hjerte - blot hundrede fold
og dens gule mur blev hjerternes skjold.

Så sign da vor skole med himmelens regn.
Gud, sign den med korsets hellige tegn.
Lad her kun de små gode stier træde, 
om end skal le, om end de skal græde.
Lad lærernes stab stå som værn og vagt
om skole og børn som en sluttet pagt.

Givere i 1995

Ture Dammann Andersen, Anna Balslev, Ejvind Bech Sørensen, Egon Birkholm, Kurt Bruun, Svend Dirksen, Knud Due
Larsen, Georg Ellegaard Christensen, Solveig Fillipsen, René Fucke, Flemming Georgsen, Folmer Hansen, Henning
Gorm Hansen, Ruth Hansen, Svend Aage Hermansen, Harry Hjorth, Bente Holm, Erik Eskild Jensen, Herdis Jensen,
Inge Jensen, Henning Jochumsen, Ellen Johansen, Erik Johansen, Gurli Klercke, Knud Peter Knudsen, Aage Kvers,
Claus Kølnn, Dorrit og Henning Madsen, Karl Mortensen, Jytte og Bent Nielsen, Anker Ousager, Else Pedersen, Knud
Rasmussen, Skt. Klemensskolen, Skt. Klemens-Fangel Idrætsforening, Mads Sløk, Aage Søndergaard, Annelise Tomas,
Hanne Torfing, Aage Trommer, Jørgen Tølløse, Karsten Rydén Tølløse.


