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Årsberetning 1996 for foreningen
Af: Knud Lund
Den 27. februar afholdt forening og arkiv en
fælles generalforsamling. Efter mødet holdt
jernbanehistorikeren Lars Vinholt-Nielsen et
meget spændende og vidende foredrag om
Odense-Fåborg-banen, der havde station i Skt.
Klemens. Navnet blev betegnelsen for bebyggelsen mellem landsbyerne Svenstrup og Stenløse.
Han supplerede en kort omtale af OdenseSvendborg-banen og banens trinbræt i Lindved.
Som håndgribelige minder kan man stadig se den
nu stærkt ombyggede station (Svenstrupvej 29) og
gå ad en stump af banedæmningen.
Forårsmødet lørdag den 11. maj var en byvandring
i Svenstrup, som Jørgen Tølløse havde skrevet en
introduktion til. Vi gjorde bl.a. holdt i
Lindegården, hvor den sidste gårdejer, Hans
Johansens søn, Jørgen Peter Johansen, midt i udgravningerne til de nye andelsboliger fortalte om
gårdens historie. Ad den gamle landsbygade Svenstrupvænget kom vi til Margrethegården
(Svenstrupvænget 7A), hvor ejeren tog imod.

Desværre havde forretningsfører Leif Carlsson
forfald, så vi fik ikke en førstehåndberetning om
Skt. Klemensparken, men ellers havde vi en fin
eftermiddag. Eftermiddagen sluttede med kaffe på
plejehjemmet.
Ved medlemsmødet den 24. spetember fortalte
Villy Klüver fra Gummerup Hjemstavnsgård om
livet på landet i 1800-tallet, et foredrag som
glædede de mange fremmødte.
Den 3. oktober deltog formanden sammen med
arkivlederen i et møde i arkivet med borgmester
Anker Boye, der havde sat en eftermiddag af til at
høre om de odenseanske lokalarkiver, med besøg
i Pårup og Stenløse.
Vi kan glæde os over i sammenligning med andre
at have et stort og velfungerende arkiv, med plads
til samlinger, medarbejdere og besøgende.
Dette giver mig anledning til at takke arkivleder
og medarbejdere for et stort arbejde på et
professionelt og et velledet niveau.

B.2098
100 %

Fra byvandringen i Svenstrup
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Årsberetning 1996 for arkivet
Af: Jørgen Tølløse
1996 har været præget af det fortsatte arbejde med
registrering af de modtagne gaver. Desuden kunne
vi i marts måned købe en ny computer samt få
opdateret vores databaseprogram, så vi nu har et
velfungerende program. I december måned kunne
vi derfor aflevere en udskrift af de registrerede
arkivalier til Stadsarkivet. Dette arbejde er primært
udført af Jens Vittrup.
Affotografering til sort-hvide billeder af skolens
ca. 300 farvebilleder samt ca. 40 konfirmandbilleder er i gang, fordi nogle af farvebillederne er
ved at tabe farverne. De er nu sikrede i en længere
årrække. Af hensyn til forbrug af arbejdskraft
m.m. har vi besluttet fra skolebillederne
hovedsagelig kun at indskrive eleverne fra 7.
klasserne i databasen. Arbejdet med de ca. 2300
fotos udføres af Svend Dirksen, Mads Sløk og
Gunner Terkelsen, mens Ewald Kjær fremkalder
og kopierer billederne.
Avisudklippene samles af Knud Lund og Ellen
Johansen. Samlingen er på ca. 2200 udklip, heraf
200 fra 1996.
Vores kortsamling er blevet revideret og omfatter
nu ca. 125 kort, som Helge Klog har ansvaret for.
Lyd- og videobånd passes af Mads Sløk og er nu
på ca. 50 video- og lydbånd.

Jørgen Tølløse

Knud Lund

Svend Dirksen

"Sognefilmen" søges for tiden overført fra 16 mm
film til videobånd med professionel bistand.
Bente Holm og Inge Jensen arbejder som
lokalfødte blandt andet med at indsamle
oplysninger fra lokalsamfundet og f.eks.at
identificere ældre konfirmandbilleder.
Karsten Bormlund er fortsat vores støtte ved div.
edb-problemer og flytning af videobånd.
Som arkivleder har jeg haft det overordnede tilsyn
og er gået til hånde i alle afdelinger, således at jeg
har kunnet afløse alle steder. Det er mit håb, at vi
får oplært medarbejderne til at kunne afløse
hinanden ved sygdom eller afgang.
Vi har i år haft en del afleveringer i arkivet. For at
gøre det lettere at aflevere har vi nu indført den
ordning, at man blot kan kontakte en af
medarbejderne, så skal vi nok få afleveringen
klaret.
Der har i år været lavet udstillinger om Lindegården, om Husholdningskredsens 50 års jubilæum samt om nogle af de forretninger, der blev
omtalt i Årsskriftet for 1996. Heraf har nogle af
forretningerne haft planchen hængende i
november-december 1996.
Alt i alt må vi sige, at arkivet er i en god gænge,
og vi takker givere, forening, skole og
medarbejdere for værdifuld støtte.

Bente Holm

Inge Jensen

Ellen Johansen

?
Ewald Kjær
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Helge Klog

Mads Sløk

Gunner Terkelsen

Jens Vittrup

Hvordan bør man stave Skt. Klemens?
Af: Knud Lund
Vi ved godt, at mange stadig er usikre på, hvordan
man bør stave vores lokale stednavn; men 11
varianter var nok mere, end ihvertfald jeg troede
eksisterede, og vi har derfor klippet i en Stiftstidende fra 1961, hvor vi må undre os over bl.a.
det helt andet sprog artiklen er skrevet i:
"Dette er en dybsindig og på grundige studier
baseret afhandling om, hvordan det fynske
stednavn Skt. Klemens skal bogstaveres. Den er
foranlediget af en herre, som forleden bad os
afgøre et væddemål, han havde indgået med en
kollega. For, som han sagde, vi kan ikke blive
enige, selv efter at have været en tur derude. På
statsbanernes rutebilstation står der "Skt. Klemens" på skiltet, på amtsvejvæsenets skilt står der,
"Skt. Clemens". Er det ikke til at blive rasende
over, at to offentlige institutioner ikke kan finde ud
af en fælles stavemåde?
Vi lovede at kaste os over opgaven. Jo, mere vi
søgte, des mere forvirrede blev vi, for det viste sig,
at der findes 11 forskellige staveformer, som
øjensynligt bruges efter det gode gamle princip:
Man ryster posen, og jager hånden ned efter den
første, den bedste brik. Værsgo' at vælge:

mange, mange år, men jeg ved såmænd ikke, om
det er det rigtige. Er der i det hele taget nogen, der
ved det? Vi skriver også Volderslev, men i
skøderne dukker formen "Vullerslev" ofte op. Vi
holder i hvert fald fast ved, hvad vi er vant til.
Amtsvejvæsenet siger:
"Skriver vi med C? Ja, det gør vi vel forresten
også, men hvorfordet må De ikke spørge om. Det
hænger nok sammen med, at vi ved opsætningen
af de nye vejskilte har brugt samme stavemåde
som på de gamle, der stammede fra 1933.
Foreløbig er kommunen og statsbanerne enige om
Skt. Klemens, mens amtsvejvæsenet foretrækker
Skt. Clemens.

Poststempel
1. Sankt Klemens,
2. Sanct Klemens,
3. Sct. Klemens,
4. Sankt Clemens,
5. Sct. Clemens,
6. Sanct Clemens,
7. Skt. Clemens,
8. St. Clemens.
9. St. Klemens.
10. Skt. Klemens
11. Sct. Chlemens
Ved nogen, hvad der er rigtigt?
Skt. Klemens er en smuk lokalitet i StenløseFangel kommune. Vi spurgte sognerådsformand
Peter Beiskjær, hvad kommunen betragter som
den korrekte staveform.
- Vi staver Skt. Klemens med "K" i begge ord,
svarede sognerådsformanden. Det har vi gjort i

Postvæsenet foretrækker, at skrive "Sankt" helt ud,
Det er måske for at fylde pladsen ud?
Endnu en form findes på postvæsenets stempel:
Sankt Klemens. Flere former dukker op ved
studiet af den kommunale telefonbog. I
stednavneregistret skriver telefonbogen Sanct
Klemens, men i adresseangivelserne hele to
former i absolut sammenhæng: Sct. Klemens pr.
St. Klemens. Går man til OdenseTelefonbog er der
igen noget nyt: Sct. Clemens.

Stenløse-Fangel Kirker.
Sognepræst O. Balslev, Sct. Clemens
....
Frugtavler ?? Sct. Klemens pr. St. Kl.

Læg mærke til at den ene telefonbogs stedsangivelse "Sct. Klemens pr. St. Kl."
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Vi studerede også Trap Danmarks beskrivelse af
Stenløse-Fangel sogne, dog uden at blive ret meget
klogere. Minsandten om ikke gamle Trap er lige så
usikker som andre. Han skriver både Skt. Clemens
og Skt. Klemens.
Mange mennesker vil samtykke i, at det vel
egentlig kan være revnende ligegyldigt, hvordan
Skt. Klemens staves. Den ene form kan være lige
så god som den anden."
Problemet løst
Det blev Fyns Stiftamt, som ledte os på sporet af
gådens løsning.

Bygrænseskiltet
"Prøv at se efter i stednavneudvalgets udarbejdede
fortegnelse over fynske stednavne udgivet i 1938."
Et glimrende råd. Bogen blev draget frem af
reolerne på Odense Centralbibliotek, og hermed
sluttede jagten. Her fastslår den højeste lovgivende
myndighed, at det hedder Skt. Klemens.
Der findes altså en stavemåde, der er mere rigtig
end de ni øvrige.

Dette viderebringes til oplysning for de væddende
herrer og til alle andre, hos hvem problemet har
sået tvivl i sindet. Men forresten vil Skt. Klemens
såmænd nok blive stavet lige så forvirrende
forskelligt i fremtiden, som det altid er blevet."
Forvirringen bliver total, når man ser på Geodætisk Instituts kort, hvor stavemåden er Sankt
Klemens. Det ville have været rart, om stednavneudvalg og kortudgivere havde været enige. I
øvrigt viser ingen vejskilte til Skt. Klemens. Vi har
kun byskilte i hver sin byende.
Men tilbage til artiklen:"En helt anden ting er, at
staveformen Sct. Clemens vel nok er den historisk
mest korrekte. Stenløse Kirke, der byggedes
omkring 1150, indviedes til sømændenes
skytshelgen Sct. Clemens, hvis navn findes på
kirkedøren med "C" i begge ord: Anno domino
1489 Sct. Clemens ora pro me.
Da den nu nedlagte Odense-Fåborg jernbane i sin
tid blev anlagt, savnedes et stationsnavn. Stenløse
kunne ikke bruges, for det var anvendt andet sted
i landet og det samme gjaldt Svendstrup, som er
lokalitetens egentlige navn. Så var det, man fik det
lyse indfald at bruge Skt. Klemens-navnet til
stationen, og det er siden blevet stednavn for en
stadigt voksende bebyggelse."
Den 11. stavemåde: Sct. Chlemens findes på et
postkort. Det er sikkert en form dikteret af en vis
form for lydret gengivelse suppleret med kreativ
fantasi omkring stavning.
De første 10 stavemåder er altså hentet fra artiklen
i Fyns Stiftstidende den 1. oktober 1961 med
signaturen -son. Ham har det ikke været muligt at
finde frem til, så han får hermed vor tak.

Bynavn fra stationen på Svenstrupvej og senere posthuset på Stenløsevej.
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Lindegården
Af: Jørgen Tølløse
1. november 1996 var store-flyttedag på Lindegården i Svenstrup. Ikke som tidligere hvor karle
og piger kom med deres karlekammerskab og en
kommode, men med flyttebiler, trailer osv., for
den dag blev "Andelsboligforeningen Lindegårdhaven" beboet. Alle 14 boliger var færdige og blev
beboet i de følgende dage.
Lokalhistorisk Arkiv har derfor foretaget en
vandring gennem vore arkivalier og snakket med
Lindegårdens tidligere beboere og ejer for at samle
gårdens historie op. Da vi har fået en del gamle
skøder etc., var det en af de letteste gårde i sognet
at behandle.
Af Jens Uldalls bearbejdede kort fra tiden omkring
1800 og udskiftningskortet over Svenstrup ejerlav
fra 1780 fremgår det, at Lindegården har matrikel
nr. 8. Gårdens jorder lå ret spredt: Vestligst lå et
areal på sognegrænsen

til Fangel, og østligst det areal, der i dag er
Kirkestenten, ind imellem var arealerne som nu er
Møllebakken og Kildebakken. I øvrigt må man se
nærmere på kortet, hvoraf det fremgår, at man
også havde en eng- og skovparcel.
I 1787 var der på gården en husbond Peder Larsen
på 68 år, hans kone Maren Hansdatter, der var 25
år yngre, og deres 3 børn samt 2 karle og 1
tjenestepige. I 1801 var Maren Hansdatter blevet
enke, og hun giftede sig med den 22 år yngre
Mads Andersen. I 1816 var Mads Andersen (52
år) blevet enkemand, og han giftede sig med
Karen Mortensdatter, der var 26 år yngre. I 1831
blev hun enke og giftede sig med den næsten
jævnaldrende Michael Nielsen. Men som man kan
se, kunne man i begyndelsen af 1800-tallet gifte
sig til en gård, når man var villig til at se bort fra
aldersforskellen.

Lindegårdens jorder - ca. 1800
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Michael eller Mikkel Nielsen indtrådte i 1841 i det
første sogneforstanderskab dvs. sognerådet, og i
1854 da han var 62 år gammel, solgte han gården
til Johan Pedersen, og dermed kom slægten
Johansen til Lindegården. Gården var på 9 tdr. 0
skæppe 1 fjerdingkar og 1½ album hartkorn og
købesummen på 18.200 rigsdaler. I skødet var
gårdens inventar og besætning gjort op, og det
præciseredes, at Mikkel Nielsen skulle forårsså,
inden han forlod gården.
Da Johan Pedersen hørte til de gårdejere, der
havde mere end én tdr. hartkorn, var han valgbar
til sogneforstanderskabet, og allerede i 1856
indtrådte han, Han byggede nyt stuehus i 1867.
Om der er en sammenhæng med, at han i 1868
solgte jorder på Frydenlundsvej i Odense, vides
ikke.
Folketællingen fra 1870 viser, at der nu var mange
mennesker på gården: Mand og kone på 47 og 40
år. To sønner på 14 og 7, tre døtre på 11, 9 og 5 år.
Dertil kom 2 karle på 24 og 18 og to piger på 21
og 17 år. Desuden 1 lærerinde på 17 år, i alt 13
personer, heri medregnet et toårigt barn, der står
opført som tyende.
Lærerinden er en del af sognets historie. Fra
Svenstrup og ikke mindst fra Svenstrups marker
var der langt til Stenløse 2. Skole (nu Grønvænget
11). Desuden var man ikke tilfredse med læreren,
Jørgen Hansen og med skolen, der havde 2 klasser
med 60 børn i hver. Man oprettede derfor en
friskole på Lindegården. I første omgang i
storstuen, senere flyttede man ud i vognporten.
Den unge lærerinde kunne ikke klare de stor
knægte og måtte opgive jobbet.
I 1873 etablerede man med støtte fra Chr. Berg,
Højby en friskole, som senere blev til Fangel
Friskole. Og her greb Lindegården igen ind i
skolens historie, idet datteren Karen Marie fra
Lindegården blev gift med lærer Rasmus
Frederiksen. Fangel Friskole blev i 1963 til
Ådalsskolen.
I 1895 solgte Johan Pedersens enke Maren
Hansdatter gården til sønnen Hans Jørgen
Johansen. Prisen var 40.000 kr og jordtilliggende
6 tdr. 1 skp. 1 fdk og 2 3/4 album hartkorn. I 1901
havde vi igen en folketælling, og den viser, at
antallet af beboere er reduceret: Hans Johansen på
33 år, han var enkemand med en lille pige på 3 år
Martha Johansen, som mange kender som lærer
Bruntses kone. Desuden var der en karl, en
husholderske og 2 tjenestepiger, i alt 6 personer.
8
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Bryllupsbillede af Maren og Hans Jørgen
Johansen - ca. 1890
I de følgende år kan vi følge det virke, der
udspringer fra gården, idet ejerne eller deres
hustruer var medlemmer af sogneråd og menighedsråd. Hans Jørgen Johansen var medlem af
sognerådet fra 1917 til 1921, og hans kone
Kathrine var i flere perioder i begyndelsen af
20�erne medlem af menighedsrådet.
I 1934 solgte enken Maren Kathrine Johansen
gården til sønnen Hans Johansen og i 1938 blev
han gift med Kirstine Johansen. De blev de sidste
ejere af Lindegården. Under 2. verdenskrig
indkvarteredes der danske soldater på gården, og
man havde som medhjælp et ungt jødisk ægtepar,
som det lykkedes at undgå tyskernes jagt i oktober
1943. I 1946 brændte udlængerne til gården, og
ved genopbygningen nedlagde man et grundstensdokument. Da man 50 år efter rev bygningerne ned i forbindelse med etableringen af Lindegårdhaven, dukkede dokumentet igen frem, og det
lyder:

Efter at vore gamle Fædrenegaard
nedbrændte den 9. april 1946,
nedlægger vi den 31. maj 1946
Grundstenen til den nye Gaard, og vi
gør det i Haabet ... om, at de nye
Bygninger maa være en Pryd for det
danske Landskab...
Hans Johansen og hustru.

På grund af papirets tilstand har det ikke været
muligt at læse det hele, men megen tekst dukkede
op, da det blev fotokopieret.
I årene efter krigen begyndte jordsalget til Skt.
Klemens, hvor Ernst Andersen var opkøberen. I
1948 blev Møllebakken bebygget og i begyndelsen
af 1950'erne var det Kildebakkens tur og
Svenstrupvej 70-74 i 1960.
I 1963 købte Leon Baron grunden Svenstrupvej 90
og opførte et møbelpolstrerværksted, som senere
blev overtaget af Micro Technic A/S.
I 1964 startede sønnen Hans Ove autoværksted i
gårdens længer. Men i 1968 lukkede han værkstedet, idet amtet ikke kunne acceptere udkørsel
direkte til Stenløsevej. Værkstedet flyttedes til
Hjallese under navnet "Lindegårdens Auto".
I 1965-66 solgtes jord på Skt. Klemensvej, og i
1966 var der rejsegilde på "Lindeparken."

I 1982 flyttede Kirstine og Hans Johansen fra
gården til Lindeparken. Han døde i 1992.
I de år var avlsbygningerne udlejet til forskellige
virksomheder både til produktion (flagfabrik) og
som lager. I 1993 gik kommunen i gang med at
lave en lokalplan for grunden ved Svenstrupvej 80.
Den sagde, at området skulle ændre karakter fra
service- til boligområde, at stuehuset skulle
bevares, at længerne skulle nedrives, at der skulle
etableres støjskærm mod Stenløsevej, og at adgang
skulle være ad Lindeparkens vej.
På de præmisser udarbejdede Arkitektgruppen et
forslag med slagordet:
Den private andelsbolig - fremtidens bolig.
Det prospekt måtte opgives på grund af manglende
tilslutning.
I 1995 kom et nyt prospekt fra Villa de Luxe, som
også ville lave andelsboliger. Det gennemførtes
med:
7 huse på 106 m² til 197.000 kr
2 huse på 85 m² til 160.000 kr
5 huse på 84 m² til 156.000 kr
Samlet pris: 12.419.540 kr.
Ved byggeriet blev samtlige udlænger nedrevet og
stenene mast og genanvendt som fyld. Stuehuset
blev bevaret. Gårdens bygninger undgik derved en
forsmædelig død med udsigt til evt. lang tids
hærværk og ødelæggelse. I stedet opstod i løbet af
et halvt år en pæn bebyggelse, som i dag rummer
mange lokale beboere.

Lindegårdhaven
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Husholdningskredsen
Af: Ellen Johansen og Jørgen Tølløse
Den 20. oktober 1946 samledes en række damer
og stiftede "Stenløse Husholdningskreds" som en
kreds under Odense og Omegns Landboforening.
Kredsen kunne derfor i efteråret 1996 indbyde til
50 års jubilæum, som blev fejret søndag den 20.
oktober 1996 i Stenløse Forsamlingshus.
Foreningens formålsparagraf og optagelsesbetingelser har skiftet gennem årene, men er som
meget andet i foreningens historie en afspejling af
den almindelige historiske udvikling. I 1971
ønskede Landboforeningernes Husholdningsudvalg, som er kredsens overordnede organ, at
sammenlægge kredse i Odense og omegn ved at
stille krav om 100 medlemmer i hver kreds. Så da
man samledes til middag i anledning af 25-års
jubilæet, var stemningen lidt trykket, for man
skulle sammenlæggges med Brendekilde-Bellinge
osv. Men under middagen tog en af mændene
ordet og foreslog, at mændene meldte sig ind, så
var man nok til fortsat at være en selvstændig
kreds. Så når man i dag læser kredsens krav til
medlemsskab, så er det reduceret til: "Som
medlem kan optages enhver person, der har
interesse for foreningens arbejde". Tidligere tider
havde haft kravet om, at det skulle være kvinder
og endnu ældre, at det skulle være husmødre,
hvorved tjenestepigerne var udelukkede.
Kredsens navne
Husholdningskredsen har flere gange skiftet navn
i takt med, at dens virkeområde er ændret. Den
hed i 1946 blot Husholdningskredsen, 1960
Stenløse Husholdningskreds, 1968 Stenløse-Skt.
Klemens husholdningskreds og 1995 blev det til
Skt. Klemens-Fangel husholdningskreds.
Kredsens arbejde
I forbindelse med 50-års jubilæet fik Lokalhistorisk Arkiv overdraget kredsens to ældste
protokoller fra 1946 til 1984 samt adgang til den
nyeste protokol. Ved flere gennemlæsninger af
dem er der udtrukket nogle oplysninger om
foreningens virke.
Kredsen har i de forløbne år arbejdet ud fra den
formålsparagraf, som i dag gælder for kredsen,
som nu er en del af foreningen "Familie og
Samfund", hvis formål i dag er:
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"at arbejde for familiens levevilkår gennem
forbrugerpolitiksk, socialt og kulturelt arbejde".
De ældste foredrag og demonstrationer var præget
af, at man havde nogle råvarer og delvis kassable
ting, der skulle udnyttes bedst muligt. Man havde
således i 1951 en demonstration om fremstilling af
kludetæpper, og de har nok lunet ved siden af en
kold seng i et uopvarmet soveværelse. Man
aflagde besøg på Odense Kamgarnsspinderi for at
se på strikkemodeller. I 1960'erne begyndte man at
interessere sig for frysere, og i 1964
demonstrerede Kamma Aakjær: "Vi lægger
madplan med middagsretter, der evt. kan lægges i
fryseboksen". Derefter fulgte gennem årene mange
demonstrationer, hvor man opfordredes til at spise
danske råvarer. Protokollen taler i 1982 om, at
man i den forbindelse har fået en
"formaningstale". Men i takt med at danskerne tog
på charterrejser, fik man demonstrationer af græsk,
italiensk og japansk mad.
Foredragene fik også i de senere år et sundhedsmæssigt indhold, idet der hvert år blev indbudt en
foredragsholder til at tale om sygdom og sundhed.
I anden halvdel af formålsparagraffen tales om, at
man er uafhængig af partipolitik. Men det
samfundsmæssige får dog også sine chancer. I
1960 indbød man Albinus Jørgensen til at tale om
"Kvindens plads i samfundet". Protokollens dom
er kort og klar: "Foredraget trak kun 11 deltagere,
altså underskud, derfor ikke mere af den slags
foreløbig". Der blev således en åbning så man
senere kunne vende tilbage. Så i 1974 forsøgte
man sig med et foredrag: "Skal vi blæse på
traditionerne" 10 deltagere. Referater andre steder
i protokollerne taler rask væk om 25 deltagere, for
slet ikke at tale om julesammenkomster med 75
deltagere i Stenløse og Fangel Forsamlingshuse
samt i kantinen på Skt. Klemenssskolen.
Vinterkurserne har også ændret karakter. De første
kurser blev afholdt i Stenløse Forsamlingshus,
hvad der blandt andet fremgår af sognefilmen,
hvor lærer og elever ses arbejde med syning. Der
var tale om et eftermiddags- og et aftenhold. Man
har både haft hold i finere håndarbejder og

kjolesyning. Ved kjolesyningen drejede det sig om
at sy tøj til sig selv og til børnene til en rimelig
pris. Op igennem årene ændrede disse
kursusrækker sig, så de blev mere og mere præget
af personlige hobbies og mindre og mindre præget
af at skulle skaffe viden om den bedst mulige
udnyttelse af familiens resurser. Sæsonen for
1996-97 byder således på hold omkring yoga,
patchwork, oliemaling m.m. Kursusinstruktørens
aflønning har også ændret sig fra en beskeden løn
og gave, til vi i dag har aflønning jvf. fritidslovens
takster i relation til godkendte kvalifikationer og
løntrin.
Udflugter
Sommerudflugten har fundet sted i maj eller juni
og er gået til mange lokaliteter landet over:
København, Lemvig, Vejle, mange steder på Fyn
samt syd for grænsen. I København har man aflagt
besøg i Folketinget og på Landboforeningernes
højborg, Axelborg med Ekkos
demonstrationslokaler. I Lemvig besøgte man
"Damernes Magasin" med de to søstre med
damekonfektion, hvor der var indlagt tid til
indkøb.
Bespisningen på udflugterne har også ændret sig.
I perioder har man taget kaffe med på kande.
Andre gange når man op på at spise frokost og
aftensmad på restaurant.
I dag er man nået til at spise frokost på cafeteria,

Udflugt til
Sydslesvig 1969 med:
Kirsten Thorslund,
Gyda Hermansen,
Asta Lundsgaard,
Karen Skov,
Birthe Brikenfeldt,
Nanna Erlandsen,
Karla Larsen,
Mie Jakobsen

og hver enkelt medbringer kaffe på termokande,
mens bestyrelsen bager.
Vinterudflugter har været afholdt i perioden
november til marts. Når der er flyttet så meget
med dem, så hænger det måske sammen med, at
man har haft ubehagelige oplevelser med udflugter
i frost og glat føre. Men de har som regel kun
været halvdagsture.
Minderne
Marie Greve var formand 1949 til 1954. Da hun i
efteråret 1954 syntes, at tiden var inde til at trække
sig tilbage, skete det ved den årlige
generalforsamling. Der var dog det specielle ved
generalforsamlingen, at den ikke var indkaldt, men
da man ved en kursusaften var temmelig mange
tilstede, foreslog hun, at man holdt generalforsamling - "for nu er vi jo alligevel så
mange". Som sagt så gjort. Dagmar Dreyer blev
foreslået og valgt, selv om hun var gået i
kaffepausen. Ydermere ville man have hende til
formand, så næste dag måtte en af bestyrelsesmedlemmerne ringe Dagmar Dreyer op og meddele hende, at hun skulle være formand, for
overbringeren af det glade budskab havde selv så
meget at lave, at "Det må være Dem, der påtager
Dem opgaven" og derefter var Dagmar Dreyer
formand i 4 år.
Med denne lidt muntrere historie har vi ristet en
rune over Husholdningskredsen.
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Stenløse Sogns Medaillieforenings fane
Af: Mads Sløk og Gunner Krogh Terkelsen

Stenløse Sogns Medailleforenings fane
Lokalhistorisk Arkiv har i den forløbne sommer
for en gangs skyld fået en genstand, der ikke er af
papir. Fra Våbenteknisk Studiegruppe på Odense
Kaserne har vi modtaget Stenløse Sogns
Medailleforenings fane.
Mange vil nok med rette spørge: "Hvad er det for
en forening?"
I 1848, 1849 og 1850 gjorde man i Sydslesvig
oprør mod Danmark. I 1864 kom vi i krig med
Preussen og Østrig. Nogle siger, at den tyske
hersker Bismarck holdt generalprøve på krigen
mod Frankrig i 1870. Men ihvertfald deltog ca.
200.000 unge danske mænd i de to krige. I 1864
omkom ca. 3.200 mand, hvortil kommer de
mange, der blev såret eller taget til fange.
Umiddelbart efter krigsafslutningen i 1850 udtalte
Frederik den Syvende, at veteranerne skulle have
en medalje som påskønnelse af deres indsats.
Dette gentog Christian den Niende efter krigen i
1864. Men først i 1876 blev løfterne realiseret, idet
man udsendte meddelelse om, at alle, der havde
været tilsluttet de afdelinger, der deltog i krigen,
efter ansøgning, skulle have en medalje. Man
lavede således tre medaljer: En for deltagelse i
Treårskrigen 1848-50, en for krigen 1864 og en
for deltagelse i begge krige.
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Desværre er det ikke i dag muligt at lave lister
over, hvem der deltog fra Stenløse Sogn, idet
Rigsarkivet nok har fortegnelser over deltagerne,
men de er ordnet efter hærens enheder og ikke
efter sogne. Men at der har været mange, vidner
f.eks. oplysningen om, at ved uddelingen af
mindetegnet i 1877 mødte 40 veteraner fra Fangel
sogn.
Og dermed er vi næsten nået til fanen.
Den 2. marts 1877 samledes veteranerne efter indbydelse med deres hustruer og sognets honoratories: sogneråd, lærer og præst til en middag i
den gård, som før 1970 lå Svenstrupvænget 5, som
ældre kalder Christoffersens gård.
Her blev der holdt taler, og mindetegnene blev
uddelt. Hen på aftenen vedtog man at oprette en
"Broderlig Forening" for ved halvårlige indskud i
en fælles kasse at blive i stand til ved en
krigsbroders død at understøtte hans familie med
begravelseshjælp, og at alle efterlevende kammerater skulle følge den afdøde til graven.
I 1880 får man fanen, idet der på fanen står:
"Stenløse Sogns Medaillieforening 1880". Samt de
to implicerede kongers monogrammer og

årstallene for krigene. Altsammen skrevet med en
lysegul skrift trukket op med en mørkere gul farve.
Fanens størrelse er ret imponerende: Fanestangen
er 340 cm. Fanedugen er 165 cm høj og 210 cm
lang. Så der har skullet en vis kraft til at bære
fanen i den mindste vind. Efter de godt 100 år er
fanen selvfølgelig tæret, og de yderste dele er
flossede. Så i dag opbevares fanen i arkivet
sammenrullet i en lærredspose for at undgå lysets
nedbrydning.
Hvor har fanen så været i de 100 år?
Ja, den har jo nok deltaget i nogle møder blandt
forsvarsbrødrene og ved begravelser af veteranerne. Den sidste veteran Anders Larsen, Svenstrup matr. 3, døde i 1915. Altså 50 år efter den
sidste krig. Vedtægterne sagde, at brødrene skulle
deltage i begravelsen af en kammerat. Det var selv
sagt en umulighed, da Anders Larsen var den
sidste. Vedtægterne sagde også, at der skulle være
spisning bagefter. Sagnet siger, at Stenløses smed
Morten Clausen skulle have båret fanen. Men han
kom ikke, og sagnet siger også, at han ikke kom,
fordi der ikke skulle være spisning bagefter.
I Fangel havde man besluttet, at når den sidste
veteran døde, skulle fanedugen følge med i
graven. Den samme bestemmelse havde man ikke
i Stenløse.
Fanen har været opbevaret hos de skiftende ejere
af Stenløse Bygade 19 hos Lars Jensen, derefter
Christopher Larsen og endelig hos Alfred Hansen,
kaldet Alfred Elektriker. I 1966 var den med på
hjemstavnsudstillingen på Skt. Klemensskolen.
Endvidere erindrer nogle, at den har været med på
Rådhuset i forbindelse med en nordisk tvkonkurrence om at samle flest faner.
I 1970'erne hang fanen i Skt. Klemensskolens
kælder, således at fanestangen var stukket ind over
varmerøreren, mens fanedugen hang frit ned.
Pedel Carlo Rasmusssen og pedelmedhjælperen
Ole Melander mente, at det nok var bedre, at fanen
blev overdraget til Våbenteknisk Studiegruppe på
Odense Kaserne. I forbindelse med kasernens
overdragelse til civile formål tilbød man
Lokalhistorisk Arkiv fanen, og her passer vi så på
den.
Ældre mennesker har i deres barndom hørt om
veteranerne, og om at de samledes til møder, hvor
de bar deres medaljer. Da de sidste veteraner døde
i begyndelsen af dette århundrede, er der
efterhånden kun få, der har set medaljerne på
veteranernes bryst. Og hvordan så den så ud?

Forside

Bagside

Det var en kobbermedalje 30 mm i diameter med
flg. inskription på forsiden: "Christian IX Konge
af Danmark" samt et portræt af kongen. På bagsiden står: "For deltagelse i krigen - 1864". Medaljen blev båret i et bånd med rød-hvide striber.
Arkivet har fra Vagn Hyldager modtaget erindringsmedaljen fra 1864, som han har fået fra sin
bedstefader, svenstrupsmeden, Peder Julius Christensen (f. 1874 og d. 1947). Han havde den fra
sin plejefar og læremester Lars Smed i Bellinge,
der havde deltaget i krigen 1864.
Vi håber, der dukker nyt frem f.eks. en gammel
protokol med veteranernes navne eller nogle
minder fra de lokale veteraners efterkommere!
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Gartnerier i Stenløse Sogn
Af: Svend Dirksen og Ellen Johansen
Hvornår de første egentlige gartnerier opstod i
Stenløse sogn har været svært at konstatere, men
først i tyverne har der været flere mindre gartnerier
med et enkelt drivhus. De blev ofte kaldt
persillegartnere, fordi de bl.a. dyrkede persille,
tomater og solgte udplantningsplanter: kål, selleri,
porre og andet. Salget skete både på torvet i
Odense og som dørsalg hjemme. I 1929 blev
Gartnernes Salgsforening (GASA) oprettet, og
mange af gartnere tilsluttede sig den salgsorganisation.
Men erhvervet har været præget af, at gartnerier er
forsvundet, bl.a. fordi de var for små, mens andre
har tilpasset sig og udvidet og moderniseret i takt
med de øgede krav til effektivitet.
I det følgende vil vi gå sognet igennem, idet vi vil
følge de fire ejerlav: Svenstrup, Stenløse,
Volderslev og Lindved Hovedgårds jorder.

Svenstrup
Svenstrupvej 17 - Rosenhuset
Rosenhusets jord blev tidligere drevet som
landbrug, og der blev dyrket forskellige grøntsager. Gartneriet blev drevet af Hans Hansen
(Hans Gartner) og hans far. Han solgte gartneriet
i 1934 for at blive mælkemand. Det var et ældre
ægtepar fra Solevad, der sammen med deres søn
ville drive gartneri, men sønnen døde og gartneriet
blev i 1946 solgt til Herluf Pedersen. Han drev det
videre og i 1950'erne byggede han et hus på
Svenstrupvej 19 og åbnede en grøntforretning.
Rosenhuset blev derefter solgt til Bent Veistrup,
Herluf Petersen beholdt jorden og fortsatte med
dyrkning af grøntsager. I 1965 blev jorden solgt til
Ernst Andersen og udstykket til Skt. Klemensvej
nr. 10-16. Omkring 1970 blev grøntforretningen
nedlagt, og huset blev privat beboelse.
Svenstrupvej 24 - Kirkestenten
I 1931 købte Peter Herluf Larsen ejendommen
Svenstrupvej 24 med de arealer, der i dag hedder
Kirkestenten. Det var en frugtplantage på ca. 5 tdr.
land og et frilandsgartneri på 1 tdr. land. Der blev
dyrket forskellige grøntsager som sellerier, porre,
spidskål og kartofler. Der var samtidig
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Tobaksavl
hønseri med salg af daggamle kyllinger. Han
opnåede at få ærespræmie for Hvide Italienere 3
gange. Hønseriet fortsatte til omkring først i
50'erne. I en afdeling af hønsehuset var der
hestestald Herluf Larsen havde altid 2 heste til
brug ved driften, og det skulle være nordbaggere.
Karla og Herluf Larsen var driftige mennesker, der
lejede 3 tdr. land på hjørnet af Stenløse Bygade og
Grønvej. Arealet blev i krigens tid benyttet til
tobaksavl og senere til kartofler.
Herluf Larsen lejede 3 tdr. land af Peter
Christensen ved kalkværket ved Skovbakkevænget. Dem avlede han tulipanløg på. Men i
1946 købte han 8 tdr. land dvs. 5 tdr. agerjord og
resten mose, hvor der har været gravet kalk.
Mosearealet blev tilsået med græs, resten blev
brugt til frugttræer, tulipanløg og forskellige
grøntsager. Efter 1980 var det en dårlig forretning
med tulipanløg på grund af importen fra Holland,
så blev det til krokus i stedet for. Gartneriet var
indtil 1960 udelukkende friland, men netop det år
byggede de et drivhus på 500 m² til tulipaner og
påskeliljer. Foruden drivhuset blev der bygget en
fløj til stuehuset og et frugtlager. Gartneriet blev
drevet af familien med en fast medarbejder, men
til æbleplukning, tobakshøst og andet
sæsonarbejde var der flere af egnens damer ansat
i gartneriet.

I 1971 solgte Herluf Larsen plantage og ejendom
på Svenstrupvej 24 til bygmester Svend Larsen,
som byggede en del i Skt. Klemens og ombyggede
frugtlageret til kontorer på første sal. I stuetagen
blev der svømmebassin, og huset blev tækket med
strå. Plantagen blev udstykket til det, der i dag
hedder Kirkestenten.
Herluf Larsen byggede et hus med lager på sin
jord ved Pilebakken 8 og fortsatte med at drive
plantage og dyrke frilandet til 1986, hvor han
døde. Karla Larsen stod for driften til 1994.
Svenstrupvej 56
Smed Peter Julius Christensen byggede i 1903
smedien på Svenstrupvej 56. Hans søn, Svend
Christensen, kom i lære som gartner. I 1931,
endnu medens han arbejdede ved en gartner i
Bellinge, startede han et gartneri på sin fars jord
og byggede tre drivhuse og 20 mistænke og
begyndte at avle tomater, meloner og blomkål. I
1932 købte han ca. 4000 m² jord på Svenstrupvej
nu nr. 37-41 af Kirstine Mølbjerg. Også her
opførte han fire drivhuse. Der blev lagt varme i
drivhusene, og der blev avlet agurker og tomater.
På friland blev der dyrket forskellige grøntsager
bl.a. kål og sellerier. I 1950 solgte han de 4000 m²
jord på Svenstrupvej til Ernst Andersen. I
1960'erne blev jorden bag ejendommen Svenstrupvej 56 også udstykket til Smedebakken, og i
1973 ændredes navnet til Svenstrupbakken.
Dahlsvej 43
Olaf Larsen købte i 1950 husmandsstedet på ca. 3
tdr. land, og senere købte han 5 tdr. fra Margrethegården (ved den nedlæggelse.Red). Han
byggede nogle drivhuse til produktion af fresia og
tomater. På friland blev der dyrket blomkål. I
årenes løb kom der i alt 4000 m² under glas, og
væksten i drivhusene blev udelukkende tomater,
mens blomkålene fortsatte på friland.
Gartneriet blev drevet af Erna og Olaf Larsen. Han
passede også flere offentlige hverv. Han var
medlem af Stenløse-Fangel sogneråd i to perioder
fra 1962 til kommunens nedlæggelse i 1970. Han
var også i bestyrelsen for Tomatpakkecentralen
under GASA Odense, medlem af hovedbestyrelsen for grøntsagssektionen og tillige censor ved
Gartnernes Aftenskole.
I 1990 stoppede Erna og Olaf Larsen driften,
lejede drivhusene ud til Dæhnfeldts Frøavl, der
brugte husene til avl af spinatfrø. Frilandet blev

forpagtet ud til Michael Balle til dyrkning af
jordbær. 1. november 1996 flyttede Erna og Olaf
Larsen ind i byggeriet på Lindegårdhaven, og gartneriet blev solgt.
Stenløsegyden 39
På Stenløsegyden 39 begyndte Johannes Hansen i
1933 et mindre gartneri med et lille drivhus med
tomater og forskellige grøntsager på friland. I
1970 blev stedet solgt til Martin Tommerup, der
rev drivhusene ned og såede græs. På jorden
græsser nu lidt kvæg om sommeren.
Kratholmvej 20
På grænsen mellem Stenløse og Fangel sogne på
Kratholmvej 20 købte Johannes Larsen i 1956 et
husmandssted på 6 tdr. land og begyndte et gartneri. Det første drivhus blev opført i 1959 og det
sidste i 1965, hvor der i alt var 1750 m² under
glas. Han opførte også en varmecentral til opvarmningen af drivhusene. Der blev dyrket tomater og
salat, og i ca. 4 år blev der også dyrket rød og grøn
peber.
I 1975 blev der solgt 4400 m² jord til
Søsportscentret, som i dag er afløst af Krogslunds
Autotilbehør. Noget jord på den anden side af
Stenløsevej er også solgt fra. I 1985 lejede
Johannes Larsen gartneriet ud til Ole Berger fra
Fangel, som dyrkede blomster i gartneriet.

Stenløse
Stenløse Bygade 7
På Stenløse Bygade 7 boede i 1919 væver Hans
Andersen, der også var ringer og graver ved
Stenløse Kirke, han havde boet i væverhuset
Skovbakkevænget nr. 17. I 1919 grundlagde sønnen, Alfred Andersen et gartneri på faderens jord.
Han opførte i alt syv drivhuse og nogle
mistbænke, så der var 600 m² under glas, hvor han
dyrkede agurker, tomater, meloner og blomkål.
Der blev også dyrket blomster, samtidig med at
han avlede sine egne agurk og tomatfrø.
Alfred Andersen havde gartneriet på Stenløse
Bygade 7 indtil sin død i 1967. I 1968 overtog
kommunen grunden og drivhusene blev revet ned
og noget af jorden solgt til skrædder Arne Hansen,
som skulle flytte sin forretning på grund af
udvidelsen af Stenløsevej. Resten af jorden blev
lejet af Grethe og Arne Damgård, der opførte et
drivhus til tomater og andre grøntsager til dørsalg.
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I 1972 købte de jorden og ejendommen af
kommunen.
Stenløse Bygade 12
Hans Andersens anden søn, Peter lærte foruden
gartnerfaget også kontorfaget. Han rejste til
Amerika først i 20érne og kom hjem i 1925, hvor
han blev medindehaver af gartneriet på Stenløse
Bygade 7. Men han ville have sit eget gartneri og
købte i 1935 Stenløse Bygade nr. 12 af forpagter
Anders Hansen (Præstegårdsforpagteren). Her
opførte han nogle drivhuse og drev gartneri til
1948, hvor han solgte til Axel Jensen. Peter
Andersen var i 30 år formand for Stenløse
Sygekasse.
Axel Jensen lejede det senere ud til Svend Wilter.
Der var ingen beboelse, så han indrettede et
pakkerum til beboelse. I 1957 købte fru
Johannesen fra Smedegården ejendommen, som
i 1959 blev solgt til Esther og Kaj Pedersen (Kaj
Taxa), men drivhusene hørte ikke med. De blev
først lejet af J. Lange og i 1959 af Johannes
Pedersen (Manse), der flyttede ind i lejligheden.
Johannes Pedersen dyrkede agurker i drivhusene
og på frilandet persille og radiser til omkring
1960, hvor Stenløse-Fangel kommune overtog
jorden. Drivhusene blev fjernet og Bystævnet
anlagt.
Stenløse Bygade 24
Et af de første blomstergartnerier blev startet på en
grund på Stenløse Bygade 24. I 1934 begyndte
Tage Larsen, som var søn af købmand Marie og
Rasmus Larsen, Stenløse Bygade 14. Han drev
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Stenløse Bygade 7
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det nogle år og rejste så til Grønland, mens
gartneriet blev forpagtet ud til Knud Lange i årene
1940-45. Knud Lange etablerede sig som
blomstergrosserer i Dalum. Da Tage Larsen efter
krigen kom hjem fra Grønland, fortsatte han med
gartneriet indtil 1963, hvor sønnen Ole overtog
driften. Han indrettede et blomstercenter med salg
til private. I 1964 købte han også Manses gartneri
ved Skovhuset, men måtte opgive det hele i 1969,
og V. Rasmussen blev indsat som bestyrer, indtil
gartneriet blev udstykket til Stenløse Bygade 24A24D.
Stenløse Bygade 35
I 1991 købte Ole Mortensen gården "Skovvang"
af Jens Christian Jørgensen. Der hørte 24 tdr. land
til gården, noget skov og jord ved Stenløseskoven.
Ole Mortensen driver økologisk frilands gartneri
med jordbær og icebergsalat. Jorden ved skoven er
forpagtet ud.
Skovbakkevænget 20
Johannes Pedersen (Manse) overtog noget af
jorden ved forældrenes ejendom (Portørhuset på
Skovvejen). Her opførte han ca. 1960 nogle store
drivhuse og byggede et hus til beboelse på
Skovbakkevænget 11. Det rummer i dag Schmidts
Radio.
I 1964 købte Ole Larsen Skovhuset af Manse. Ole
Larsen stoppede i 1969, og V. Rasmussen blev
bestyrer. Da Skovbakken blev anlagt, blev noget
jord solgt fra og nogle drivhuse nedrevet. Senere
blev resten af jorden og drivhusene solgt til Svend
B. Jensen.

Stenløsevej 252
I 1920 begyndte Viggo Gaarde at dyrke tomater og
andre grøntsager. I 1927 solgte han til Jørgen
Jespersen. Han afløstes i 1939 af Lars Jørgen
Løkkegård, der imidlertid kun havde gartneriet i
seks år. Fra 1945 overtog Ricard Laursen gartneriet, som i dag er nedlagt.
Stenløsevej 272
Den 1. februar 1961 etablerede Sarah og Bendt
Hansen sig på Stenløsevej 272 på en parcel på
4000 m². Jorden var udstykket fra "Kronborg",
som var Bendt Hansens barndomshjem. De
byggede et drivhus, og i 1963 kom beboelsen og
endnu et drivhus til. I 1970 byggede man det
sidste drivhus, så der var 1500 m² under glas plus
et pakkerum. De første år blev der avlet meloner
og blomster. Et par år blev der dyrket
chrysantemum på friland, men fra 1965 har det
udelukkende været grønne planter, der er dyrket i
de varme drivhuse. I dag har Sarah og Bendt
Hansen trappet ned på aktiviteterne. I 1980, da
Bendt Hansens mor døde, overtog han hendes
jordstykke på 7 tdr. land, der blev drevet som
landbrug med forpagter.
Vangeledgårdsvej 24
Peter Lollik købte 3200 m² jord og dyrkede
forskellige grøntsager og udplantninger, som han
solgte til egnens beboere, Gasa Odense og
grøntforretninger i Odense. Transporten til Odense
skete på cykel. 1948 byggede han beboelse, men
der kom aldrig noget drivhus. Han døde i 1958 og
jord og ejendom var testamenteret tl Kræftens
Bekæmpelse. Kaj Jensen købte i 1959
ejendommen sammen med noget mere jord, så der
i dag er 3½ tdr. land. Kaj Jensen driver en
forretning med reparation og maling af drivhuse.
Vangeledgårdsvej 30
Aage Thomsen overtog i 1957 sine forældres
husmandssted på 8 tdr.land. Han dyrkede i starten
tulipanløg og grøntsager på friland. Han byggede
i alt 1400 m² drivhuse i 1963-1965. Senere blev
der dyrket tomater og meloner i drivhusene og
blomkål og sellerier på frilandet. I 1971 skiftede
han over til kun at dyrke grønne planter i
drivhusene. Aage Thomsen afhændede i 1986
gartneriet til sønnen, Karsten, som har kastet
Thomsen væk og kun kalder sig Bormlund. Han
dyrker margueritter som fritidsgartner.

Vangeledgårdsvej 49
I 1944 købte Gartner Jens Watson Hansen, Jens
W, og hustru Edel husmandsstedet på 7½ tdr. land
af Rasmus Frederiksen. De havde et gartneri i
Lumby Tårup, som blev eksproprieret af tyskerne
til brug ved anlæggelse af Beldringe Lufthavn
under Anden Verdenskrig. Da der var en
katastrofal mangel på materialer, var det svært at
få byggetilladelse, men på grund af de særlige
omstændigheder fik de tilladelse til at opføre det
samme antal drivhuse, som de havde haft i Lumby
dvs. tre. Aftalen var, at drivhusene skulle flyttes
med fra Lumby, men da tyskerne kunne bruge
dem til hestestalde, bevilgede man nye materialer,
og det blev solide huse; 52 år efter er de stadig i
brug. Jens W begyndte at dyrke meloner i husene
og kål og grøntsager på friland. Det var en
vanskelig tid: Bilerne måtte ikke køre, og traktorer
var der ikke mange af. Jens W. havde to heste til
brug i marken og til kørsel med grøntsagerne til
Gasa Odense. Under krigen dyrkede man tobak på
markerne, og om efteråret blev bladene sat på
snore og hængt til tørre i drivhusene, hvor der ikke
var indlagt varme.
I koldhusene dyrkede man tomater og tulipaner. I
mange år blev tulipanløgene avlet på marken og
siden sat ind i drivhusene, hvor de så blomstrede.
Tulipaner blev der dyrket i gartneriet lige til 1996,
løgene blev indkøbt fra Holland.
På marken blev der dyrket spinat og kørvel. Efter
krigen, hvor de amerikanske styrker blev stationeret i Vesttyskland, skulle der bruges meget
spinat, idet det indgik i soldaternes kost (Skipperskræk-effekten. Red). Jens W. fik en kontrakt med
Plumrose, som henkogte spinaten og sendte den til
Tyskland. Amerikanerne var meget omhyggelige
med produktet, så der ankom en højtstående
general sammen med en repræsentant fra Plumrose for at inspicere dyrkningen. Spinatdyrkningen
ophørte i 1953.
Der blev startet med 3 drivhuse i 1944, og i 1947
kom der 2 mere uden varme. I sommeren 1950
blev der bygget et fyrrum til fyring med kul og
brunkul. I 1956 indlagde man oliefyr. Da oliekrisen satte ind, blev fyret igen forandret, så der i
dag kan bruges både olie og koks. Byggeprogrammet har været stort igennem årene, der
blev bygget drivhuse i årene 1960, 63, 66, 68, 82
og 87. I 1986 blev der bygget en stor lade til
opbevaring af maskiner og lager samt et kontor. I
1965 byggede sønnen Jørgen en villa på grunden
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med indkørsel fra Dahlsvej 60.
I hele perioden er der blevet skiftet med kulturerne. På marken var det fra 1960 til 1970
blomkål. Herefter gik man over til korn. I løbet af
80'erne kom blomkålen tilbage. I samme periode
var der tomater og tulipaner i drivhusene, og man
begyndte med plumosus (snitgrønt. Red), og sidst
i 70'erne blev der så begyndt med potteplanter.
Trods det store arbejde for Edel og Jens W.
Hansen fik han tid til andet. Han var således fra
1950 til 1958 medlem af Stenløse-Fangel sogneråd
valgt af Det Radikale Venstre.
I 1978 overtog Grethe og Jørgen W. Hansen
gartneriet, og det fortsatte i samme gunstige
udvikling, hvor der er blevet bygget flere drivhuse.
I 1988 kom sønnen Claus hjem for at hjælpe til i
gartneriet. Driften blev da lagt om til dyrkning af
blomsten "Veronica", som blev en så stor succes,
at der blev behov for en udvidelse. Der blev købt
3½ tdr.land fra Peter Lysemose samt bygget 3
drivhuse mere. Claus er flyttet ind i Edel og Jens�s
beboelse, og gartneriet fremstår i dag som et tip
top moderne gartneri med 7000

B.2325

Luftfoto af Vangeledgårdsvej 49
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m² under glas og 12 tdr. land. Der er 6 medarbejdere ansat på fuld tid.
Damhavevej 51 og 57
I 1908 grundlagde Morten Christoffersen et
gartneri på sin fars jord, som han havde arvet. Det
var et landbrug på 4 ha. Han opførte 3 drivhuse på
ialt 240 m², og der blev avlet tomater og
chrysanthemum samt forskellige snitblomster.
Gartneriet lå på mosejord, så under krigen blev der
gravet tørv, og meget af gartneriet blev nedlagt.
Det jord, der blev gravet tørv fra, blev senere købt
af Ejner Hansen på Damhavevej 51. I 1945 solgte
Morten Christoffersen gartneriet til Ejner
Bøgelund Frederiksen. Der var kun ca 3/4 tdr. land
tilbage, og det blev drevet som frilandsgartneri. Da
Bøgelund Frederiksen døde, overtog en datter og
svigersøn ejendommen, og gartneriet blev nedlagt.
Men på Damhavevej 51 oprettede Ejner Hansen et
fritidsgartneri med jordbær, kål og afskårne
efterårsblomster, som han drev til sin død i
eftersommeren 1996.

Volderslev
Grønvej 95 - 101
Fra gården Volderslev Bygade 3 solgte gårdejer
Dalkilde i 1951 jord på Grønvej til Statens
Jordlovsudvalg. Den jord blev i 1951 udstykket til
6 grunde. Grønvej nr. 95, 97, 99 og 101 blev
udstykket til landarbejderboliger og nr. 105 og 111
blev til gartnerier.
Grønvej 105
Arne Pedersen købte Grønvej 105. Han byggede
drivhuse og dyrkede plumosus og tomater. På
friland havde han forskellige grøntsager. I 1972,
da energikrisen satte ind, indskrænkede han sine
aktiviteter, da han mente, at olien blev for dyr.
Han tog andet arbejde ved siden af, men fortsatte
som fritidsgartner. I 1986 måtte han holde op på
grund af sygdom efter et færdselsuheld.
I maj 1986 overtog Michael Balle gartneriet, der
var da 1499 m² under glas, men Michael Balle
byggede straks et nyt drivhus på 1200 m² og et
pakkerum. Balle har specialiseret sig i tidlige
jordbær, både fra drivhus og friland. Desuden
dyrker han asparges. Han har haft lejet noget jord
af Olaf Larsen, Dahlsvej 43 til avl af jordbær.
Grønvej 111
Fra samme udstykning blev der i 1951 udstykket
1,9 ha. til Alfred Brikenfeldt, og han opførte to
drivhuse på 600 m² og begyndte at dyrke tomater.
I 1952 blev der bygget beboelse og i 1960 blev
der atter udvidet med 3 drivhuse på 800 m² samt
en skorsten til oliefyret. I 1968 blev der igen
bygget drivhus og et pakkerum. Den sidste
udvidelse skete i 1980 med 3 drivhuse, hvor et af
de mindre drivhuse blev revet ned for at gøre plads
til en stor have. I 1974 etablerede Brikenfeldt egen
vandboring.
Alfred Brikenfeldt har været tilsluttet Gasa
Odense, hvortil han leverede tomater, fresiaer,
plumosus og især meloner. I 1993 ophørte Ellen
og Alfred Brikenfeldt med gartneriet, og
drivhusene blev lejet af Dæhnfeldt Frø, der brugte
husene til dyrkning af spinatfrø.
I 1996 solgte Brikenfeldts og flyttede ind i den
nyopførte Andelsboligforening Lindegårdhaven.
Grønvej 79
I 1970 overtog Hanne og Kaj Brandt en
udstykning på 4 tdr.land fra Alfred Johansen.

(Stedet har på de gamle kort navnet "Habbehuse").
Huset var Hannes fødehjem. De startede med at
bygge beboelse samt et drivhus og dyrke tomater
og salat. Indtil 1977 blev der bygget endnu flere
drivhuse, så der i dag er 3000 m² under glas. Man
byggede et fyrrum, hvor der blev installeret oliefyr
samt et pakkerum. Produktionen er lagt om til kun
at være blomstersorten gerbera. Kaj Brandts
gartneri er et af de sidste gartnerier, der blev
bygget med statslån eller statsgaranterede lån.
Gartnerierne på Ribjergvej 55-59.
Fra gården Volderslev Bygade 3 købte Statens
Jordlovsudvalg i 1949 jord på Grønvej samt
Ribjergvej 55 til 59. Sagkyndige har oplyst, at
vandet fra boringerne indeholder klor.
Ribjergvej 55
Skiltetekst: Bæch Johansen. Der har ikke kunnet
findes oplysninger om gartneriet.
Ribjergvej 57
Edmund Madsen startede gartneriet i 1949, men
det blev allerede i 1952 solgt til Lykke Pedersen,
der havde en produktion af gerbera. Gartneriet er
nu nedlagt.
Ribjergvej 57 C
Harry Andersen startede gartneriet på Ribjergvej
57C i 1952. Han dyrkede tomater og agurker samt
forskellige blomster. Da Harry Andersen døde,
solgte enken gartneriet til Poul Bøgetoft. Efter
nogle år overtog Lykke Pedersens kone gartneriet
og lagde det sammen med sit eget i nr. 57. Kort tid
efter solgte Lykke Juul Petersen til sønnen Henrik
Juul Pedersen, men sammenlægningen blev aldrig
realiseret.
Ribjergvej 59
Her begyndte Svend Erik Christiansen i 1952
gartneri, som i 1964 blev overtaget af Ove Hjort.
Han solgte det sidst i 80'erne til ejendomsmægler
Inger Knudsen. Hun forsøgte at sælge beboelsen
fra og lægge drivhusene sammen med nr. 57.
I dag er der vist ikke nogen, der driver gartnerierne
på Ribjergvej.
Volderslevvej 75
I 1924 købte musikdirektør Jensen husmandsstedet
og opførte nogle drivhuse og drev gartneriet med
en bestyrer. I 1938 overtog Kaj Lars Koppe
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Mieritz driften af gartneriet. Han drev det til 1952,
hvor gartneriet blev overtaget af R. Alsøe Jensen,
hvis svigersøn Poul Hansen blev bestyrer af
gartneriet. Han startede en produktion af
plumosus, tomater og potteplanter.
I 1971 overtog Poul Hansen gartneriet. Han
foretog en radikal ændring af gartneriet, idet han
rev nogle af drivhusene ned, så der i dag kun er
300 m² af de oprindelige 1200 m² tilbage. Han
åbnede et stort blomsterland, der drives under
navnet "Libelle".
Volderslevvej 36
På den anden side af Volderslevvej boede fra 1924
husmand Rasmus Hansen, som i 1938 solgte sit
husmandssted til handelsmand Frederiksen. Han
plantede jorden til med frugttræer og byggede et
drivhus. Han drev gartneriet til 1960, hvor det blev
købt af fa. Exposa, der har en stor export af
blomster. De byggede flere salgsdrivhuse og nogle
store læssehaller. I dag er Exposa flyttet, og
bygningerne er udlejet til forskellige firmaer.
Plantagen er ikke blevet passet, så den er i dag
groet sammen.
Volderslev Bygade 11
Gartneriet blev etableret i 1911 af forhenværende
væver Hans Christensen. Det blev i 1923 solgt til
Frederik Hansen, som dyrkede mange forskellige
grøntsager, som han kørte til torvet i Odense.
En del blev også solgt til forskellige grønthandlere
i Odense. I 1949 gik Frederik Hansen i samarbejde
med sin søn, Folmer Hansen, som overtog
gartneriet ved faderens død i 1956. Folmer Hansen
fortsatte gartneriet uændret til 1972, hvor han
begyndte at indskrænke driften. Dette fortsatte
indtil 1978, hvor han gik på pension. Drivhusene
blev revet ned og noget af jorden solgt fra. Folmer
Hansen bor stadig i huset.

Lindved
Varmelaug
Da oliekrisem satte ind i 1970'erne, blev det meget
dyrt at fyre med olie. Da vi i 1980'erne fik adgang
til naturgas, gik man i Lindveds gartnerier i gang
med at undersøge mulighederne for opvarmning
med naturgas. Men i 1985-86 var der ingen
økonomisk fordel derved. I stedet blev der indledt
forhandlinger med Odense Fjernvarme om
levering af varme.
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Man dannede i 1985 "Lindved Fjernvarme ApS"
med tilslutning af 7 gartnerier: Ole Hansen, Frede
Hansen og Leif Nielsen alle Lindved, to gartnerier
på Ribjergvej i Volderslev, Tage Melin på Hjallese
Torp og Kaj Brandt, Grønvej. Leif Nielsen,
Lindvedvej blev formand. I 1995 overtog Kaj
Brandt formandsposten.
Vandforsyningen
Vand til ejendommene fik man oprindeligt fra
Lindved Å. Man havde vandindvindingsret i form
af tilladelse til at sætte en pumpe i Lindved å med
betegnelsen "Vand til gartnerne". Den ordning
fungerede indtil 1973, hvor Odense Vandforsyning
overtog leveringen af vand.
Lindvedvej 51-59
I 1937 købte Statens Jordlovsudvalg jord fra
Lindved Hovedgård og udstykkede det til gartnerierne: Lindvedvej 51 til 59. Hvert gartneri blev på
ca. 5 tdr. land.
Lindvedvej 51
Svend Lavsen overtog i 1937 Lindvedvej 51 og
byggede nogle drivhuse samt en beboelse. Han
dyrkede fresia, nelliker, plumosus og tulipaner. På
friland anlagdes en frugtplantage. Svend Lavsen
var i 1960'erne formand for Bellinge Frugtlager.
Gartneriet er i dag nedlagt.
Lindvedvej 53
Niels Thingholm etablerede i 1938 et gartneri på
Lindvedvej 53. Han opførte nogle drivhuse samt
en beboelse. I drivhusene dyrkede han plumosus i
drivhusene og på friland blev der dyrket rosenkål.
Beboelsen blev i 1985 solgt til Palle Hermansen.
Gartneriet er i dag nedlagt.
Lindvedvej 55
Chr. Tingholm etablerede gartneri på Lindvedvej
55 i 1938, der blev bygget bolig og nogle
drivhuse, og der blev dyrket forskellige blomster
samt potteplanter. Ca. 1960 blev det solgt til Frede
Hansen.
Lindvedvej 57
Henry Andersen etablerede gartneri på Lindvedvej
57 i 1938 med drivhuse og beboelse. Gartneriet
blev i 1943 solgt til Peter Martin Hansen, der
begyndte at dyrke plumosus og nelliker i

drivhusene og forskellige grøntsager. Der var ikke
varme i drivhusene, men der blev stillet et fyr op
i beboelseshusets kælder, hvor man fyrede med
koks, så de to drivhuse kunne opvarmes. I 1955
blev der bygget fyrrum og installeret oliefyr. Det
fungerede indtil 1985, hvor gartneriet blev
tilsluttet Odense fjernvarme via "Lindved
Fjernvarmelaug".
I 1977 blev sønnen Ole Hansen optaget som
kompagnon i gartneriet, og en medhjælperbolig
blev bygget. Indtil 1972 dyrkede man nelliker,
hvorefter driften blev lagt om til potteplanter, som
man stadig har, både som blomstrende og grønne
planter. I 1981 overtog Ole Hansen hele gartneriet.
I 1984 udvidede Ole Hansen med gartneriet
Lindvedvej 59 fra John Carl Nielsen, så der i dag
er i alt 10.000 m² under glas.
Lindvedvej 59
Johan Carl Nielsen begyndte gartneri i 1959, hvor
han opførte nogle drivhuse og begyndte en
produktion af fresia, nelliker og plumosus i
drivhusene. På frilandet blev der dyrket kørvel.
Det blev i 1984 lagt sammen med Lindvedvej 57.

Lindvedvej 58-60 - Gartneriet "Skovly"
I 1929 købte Leo Henrik Nielsen jord fra Lindvedgård. Han opførte drivhuse og beboelse.
I drivhusene blev der dyrket tomater og agurker,
og på friland kørvel og spinat. Leo Nielsen var
medlem af bestyrelsen for Gasa Odense fra 1940
til 1958, formand for Tomatpakkecentralen fra
1939 til 1945 og formand for Gartnernes Arbejdsgiverforening fra 1933-40.
I 1930 købte Leo Nielsens far Johannes C. Nielsen
Lindvedvej 58. Ejendommen var på 2 tdr. land
mark og 8 tdr. land skov. Da Johannes Nielsen
døde i 1939, blev jord og skov lagt sammen med
Leo Nielsens gartneri og huset solgt. Det
nedbrændte i 1966. Gartneriet var nu på 19 tdr.
land jord samt de 8 tdr.land skov.
Dyrkningen var lagt an på grøntsager, men i 1960
dyrkede man plumosus, og i 1962 blev driften lagt
om til blomster og grønne planter.
I 1969 overtog Leif Nielsen gartneriet fra sin far,
og der blev foretaget en stor udvidelse af
drivhusene, så der i dag er 9.300 m² under glas.
Leif Nielsen drev gartneriet til 1994, hvor det blev
overtaget af en datter og svigersøn, Finn Hansen,
som i 1995 solgte til Dan Jensen.

Gartnervogn
Selv om sognets gartnerier ikke har udviklet sig til storindustri som i Fangel og Bellinge, må vi konstatere,
at de har været og stadig er en vigtig del af sognets erhvervsliv.
Korrigerende og/eller supplerende oplysninger modtages meget gerne.
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Udskiftningen af landsbyerne i Stenløse sogn
Af: Ellen Dalsgaard Christensen
Stenløse sogn består af følgende landbyejerlav:
Stenløse, Volderslev og Svenstrup.
Volderslev og Stenløse er de oprindelige ejerlav.
Svenstrup eller Svenstorp er en udflytterbebyggelse fra Stenløse, som er grundlagt på overgangen
mellem vikingetid og tidlig middelalder.
Stenløse har sit navn efter kildekalken i undergrunden, efterleddet betyder eng eller græsgang.
Wolderslev har sin oprindelse i mandsnavnet
Wolther / Walther, efterleddet betyder arvelod.
Svenstrup betyder Svenstorp - Svens udflytterbebyggelse.
I løbet af 1200-tallet opstod en højtudviklet fællesskabsdrift. Landsbyernes jorder blev inddelt i tre
hovedmarker - vange. Vangene var adskilt af store
hegn. Endnu kendes i Stenløse ejerlav stednavnet
Vangeledgård. Det var naturligvis nødvendigt at
passere vangeskellene ved led eller stenter.
Vangeskellene var lavet ved opkastning af volde,
hvorpå der var flettede risgærder. De flettede
risgærder omgav også hele den dyrkede bymark
og havde til formål at holde kreaturerne væk fra de
dyrkede arealer. De flettede risgærder krævede
megen vedligeholdelse, og alle byens gærder
skulle være sat til første maj, ellers kostede det
bøde til landsbyens kasse. Landsbyfællesskabet
gjorde det nødvendigt, at brugerne af jorden i
ejerlavet planlagde landsbyens drift nøje. Dette
foregik på bystævnet. Der er bevarede bystævner
i Stenløse og Volderslev, de er dog omsat i forrige
århundrede. Initialerne på stenene er forbogstaver
på gårdmændene i byen:
ANS betyder således Anders Niels Sen(Søn).
Stenløse og Volderslev havde tre vange, som var
almindelig på Fyn. To marker var i drift, og en var
udlagt til græs. I de to dyrkede vange var den ene
en rugvang og den anden en bygvang.
Indimmellem var der afgrøder som ærter, vikker
og havre - som regel på den dårligere jord. Svenstrup havde dog 4 vange, med to udlagt til græs.
For at sikre alle brugere af jorden lige del i den
gode og den dårlige jord fik den enkelte gård
tillagt jord mange steder i bymarken dvs. ca. 70
forskellige steder. De enkelte vange var inddelt i
åse, der igen var inddelt i agre. Man skal ikke lade
sig forvirre af, at åse i marknavnene ofte hedder
noget med agre. Åsene havde form præget af
terræn og naturforhold.
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De lange højryggede agre blev pløjet op i en top,
der var ca. 1 til 1,5 m høj. Agrene varierede fra 10
til 25 meter i bredden. Landskabet fik derved form
som et vaskebræt. I grøfterne eller renerne blev
der henkastet sten, hvorved renerne fungerede som
dræn. De højryggede agre er ikke bevaret i de
dyrkede marker i dag, men er kun bevaret i skove
og hegn. Der siges at være spor efter højryggede
agre i en skelvold tæt ved Skt. Klemensskolen i
Svenstrup ejerlav.
I Stenløse ejerlav hed de tre vange: Fuglehøjsmarken, Dalsmarken og Bjergemarken. Mose og
tørvearealer var delt mellem gårdene i byen.
Ejerlavene var omkring år 1800 meget skovfattige,
kun Svenstrup havde skov af betydning.
Besiddelsesforholdene
Landsbyernes beliggenhed tæt ved Odense prægede besiddelsesforholdene allerede i middelalderen.
Dalum Kloster og Sct. Knuds Kloster kom tidligt
i middelalderen til at eje gårde i sognet. Ved
Reformationen i 1536 overgik kirkegodset til
krongods. En af Skt. Knuds klosters gårde i Stenløse blev i 1562 præstegård.
Det meste af krongodset beholdt kronen (staten)
indtil den store auktion over krongods i 1764, hvor
kronen solgte meget jord over hele landet. En
fortegnelse findes i et trykt katalog, som opbevares
på Landsarkivet for Fyn.
De adelige besiddere her i sognet var henholdsvis
Lindved og Bramstrup, men også det fjerntliggende Langesø, der var en del af baroniet Holsteenshus ejede fæstegods i sognet.
Gårdtallet holdt sig rimeligt konstant i Volderslev
og Stenløse helt frem til vor tid, men i Svenstrup
steg gårdtallet til det dobbelte efter udskiftningen
og overgangen til selveje:

Gårde i sognet ejerlav:
1511 1688 1774 1844 1903
Stenløse
10
9
8
8
9
Svenstrup
8
6
6
10
13
Volderslev
15
17
14
16
16

Hovedgården Lindved er formodentlig udstykket
af Volderslevs ejerlav. Der er rester af et voldsted
i Volderslev ved Voldsgård, der markerer beliggenheden af en adelig sædegård, der eksisterede
frem til slutningen af 1600-tallet.
Lundsgård tæt ved Stenløse var oprindelig en lille
hovedgård. Den blev senere delt mellem to fæstere
som en tvillinggård for igen i 1800-tallet at blive
til én gård.
Udskiftningen
Fra omkring 1750 blev det almindeligt i Danmark,
at nogle gårde søgte ud af landsbyfællesskabet.
Det drejede sig primært om mindre hovedgårde,
der stadig havde jord liggende i den nærliggende
landsbys jorder, som også rummede
præstegårdsjord og jord fra større gårde. Efter
1750 skulle udskiftningsprocessen blive et statsanliggende, der optog alle, der havde berøring med
landbruget, og det var 90% af befolkningen.
Senere tiders landbrugshistorikere har udtalt sig
nedladende om det gamle fællesskabsbrug, men et
system, der kunne fungere i 6-700 år, var nok ikke
så ringe endda. Fællesskabsbruget var godt nok til
det, som det skulle bruges til nemlig til at brødføde
den danske befolkning og gøre dem i stand til at
svare deres skatter og afgifter til stat og
herremand.
Det øgede pres på landbrugsjorden skyldtes dels
en stigende befolkning, dels et statsligt ønske om
at gøre Danmark til et korneksporterende land.
Dette pres kunne det gamle landbosamfund ikke
bære.
De sidste årtier af 1700-tallet skete der intet
mindre end en revolution af det danske landbrug:
skabelsen af det moderne landbrugsland. Den
proces har siden været i stadig udvikling.
Landboreformerne ændrede landskabet totalt. De
veje og skel, der opstod den gang, er grundelementerne i vort landskab i dag.
Ideen bag udskiftningen var at samle den enkelte
gårds jorder på et sted eller på så få steder som
muligt, herved undgik man den lange transport af
gødning og af redskaber til markarbejde.
Endelig sparede man det møjsommelige arbejde
med at sætte risgærder. Ved udskiftningen blev der
plantet levende hegn og gravet grøfter omkring
opkastede volde. Endelig blev der mange steder
ryddet for sten og lavet stendiger af de tiloversblevne sten.
Den første betydende landsdækkende forordning

kom i 1769, og den var en følge af det arbejde,
som den af Struensee nedsatte landvæsenskommision udførte. Efter forordningen fra 1769 kunne
enhver lodsejer ønske sig udskiftet af fællesskabet,
dog var opmåling og indhegning på egen
bekostning.
Fæstere kunne ikke kræve udskiftning, da de ikke
var lodsejere. Det kunne kun jordens ejer.
I 1776 kom en anden udskiftningsreform, der
bestemte, at alle lodsejere i byen skulle dække
udgifterne ved udskiftningen.
I 1781 kom den vigtigste af udskiftningsreformerne. Den fastslog:
a) at der skulle laves en plan for hele byens
udskiftning, selv om der kun var èn lodsejer,
der ønskede sig udskiftet.
b) at jorden til den enkelte gård højest skulle
ligge tre steder, undtaget herfra var dog tørvearealer, enge skove m.m.
c) at samtlige udgifter skulle deles på alle
lodsejere, også de der ønskede at forblive i
fællesskabet.
d) at bønderne ikke måtte modsætte sig udflytning, dersom det blev nødvendigt.
e) at der ved udskiftningen skulle foretages en
opmåling af ejerlavet, og at såvel opmåling
som den egentlige jordfordeling skulle foretages af henholdsvis autoriseret landmåler og
landinspektør.
f) at udskiftningskortene altid skulle udfærdiges
i to eksemplarer, hvoraf et skulle sendes ind
til Rentekammeret (en slags ministerium der
varetog den enevældige stats økonomiske
anliggender).
På Fyn og øerne skete den første udskiftning på
Helnæs i 1769. Den sidste udskiftning skete på
Bjørnø i 1832. Mere end 90% af udskiftningerne
foregik dog i perioden fra 1781-1800.
Som et eksempel på en udskiftnings praktiske
forløb har jeg valgt Stenløse by.
Efter salget af krongodset var der to selvejere i
byen. Den ene af disse hed Peder Knudsen. Han
ønskede i 1779 at hegne sin egen jord. Med de
spredte besiddelsesforhold var det nok efterhånden
svært at tilrettelægge markarbejdet og blive enige
om, hvornår man gjorde hvad.
Peder Knudsen skrev til Holstenshuus og til
Bramstrup/Lindved, der var de andre lodsejere.
Sognepræsten hr. Kehlet meddelte, at han også var
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interesseret i en udskiftning.
Når man havde målt jorden op og udskiftet, skulle
man beslutte, hvilke jordstykker den enkelte skulle
have fremover. Nogle steder trak man lod, men det
var Bramstrups bønder imod.
Den forordning. som byen skulle udskiftes efter,
var fra 1779, altså to år før den store udskiftningsreform.
Den 3. maj mødtes så alle interesserede parter til
en taksationsforretning. Her gav de interesserede
parter møde. Naturligvis kom Peder Knudsen, der
havde sat det hele i gang. Den anden selvejer i
byen Rasmus Nielsen var bortrejst.

Repræsentanter for jordejerne, fra Bramstrup ritmester de Poulson, fra Holsteenshus hr. Kyhne,
sognepræsten i Stenløse hr. Kehlet og degnen hr.
Aagaard.
Taksationen varede 3 dage, dog afbrudt af regn og
dårligt vejr den 4. maj. Ved taksationen vurderedes jordens beskaffenhed.
Landinspektøren var ingen ringere end stiftslandinspektør Johannes Nikolaj Berg. Berg havde allerede på dette tidspunkt stor erfaring med
udskiftningsprocessen, dels fra Antvorskov krongods, dels fra Koldinghus len. Han var kommet til
Fyn i 1776.

Taksationsforretning i forbindelse med udskftningen af Stenløse by ( Holsteenshus godsarkiv pakke 111)

Anno 1779 den 3. maj om eftermiddagen, mødte vi underskrevne
udi Stenløse Bye efter hosfølgende lovlige tilmeldelse af 20. aprilf
og efter lovlig indvarsling af den herudi Fyn og på Langeland kgl.
landinspektør Berg. Samtlige til samme tid og sted var tilstede,
tillige mødte på Brangstrups (Bramstrups) vegne hr. ritmester
Poulson, på baroniets vegne hr. Kuhne endvidere hans
velærværdighed sognepræsten udi Stenløse hr. Kehlet, samtlige
fæstere sammesteds og selvejeren Peder Knudsen, men den anden
selvejer Ramus Nielsen rejste samme dag ud .....*, efter at han var
af os underrettet om den her holdte samling og en derpå foretgen
taksation over samtlige beboere i Stenløse, efter den fra det kgl.
kammerkollegie den 12. dec. 1778 givne resolution og ordre.
4. dagen forud var af bemeldte landinspektør tilskrevet til høje og
samtlige vedkommende om dagens betemmelse til taksations
foretagelse ved cirkulære af 29. april.
Landinspektøren udsendte først tvende syns- og taksationsmænd
tillige med 4 af byens mænd til at ...* byen og i almindelighed gøre
markerne bekendte og derudi befindende bedre og dårligere jorder
og arten og beskaffenheden, hvorefter landinspektøren tillige med
os og vedkommende selvejer Peder Knudsen, præstens arbejdskarl
og 2 af de andre gårdmænd og fæstere udi Stenløse af hver gods
begyndte taksationsforretningerne.
Ovennævnte hr. Kyhne drog bort, da han mente sin tilstedeværelse
så aldeles unødvendig, men forlangte som blev ham lovet, at han
mod forretningernes slutning måtte blive betimelig til Langesø
underrettet.
Taksationsforretningen blev fremlagt på Odense herredsting den 29 juni 1779.

24

Efter taksationsforretningen har man fordelt de
enkelte markstykker til gårdene, men det har ikke
været muligt at finde kildematerialet herom.
Hvad vi ved er, at der vælges en blokudskiftning,
og at der ikke foretages nogen udflytning i forbindelse med udskiftningen. Først efter 1800-tallet
flyttede 3 gårde ud fra landsbyen.
I Volderslev skete udskiftningen i 1786. Også her
valgte man en blokudskiftning (forskellige lodder i
ejerlavet. Red). Der blev ikke ved udskiftningen udflyttet nogen gårde, men i løbet af 1800-tallet blev
8 gårde udflyttet.
Svenstrup blev udskiftet i 1780, her skete ingen
udflytning af de gamle gårde.
Volderslev og Stenløse blev udskiftet af Knud
Nielsen en driftig bonde fra Hunderup, der blev
landmåler i 1774 og landinspektør i 1785.
Alle landsbyer i sognet er blevet egaliseret, dvs.
gjort lige store i hartkorn i perioden fra 1785-88.
Selve udskiftningsprocessen ændrede ikke på
besiddelsesforholdene, men efter salget af krongodset i 1765 ved Odense fulgte en bølge af overgang fra fæstegårde til selveje.
Omkring Odense fandtes og findes små hovedgårde. Ude i periferien af Fyn lå de store grevskaber og baronier, der var bundne besiddelser
med forbud mod frasalg af fæstegods, derfor var
Holsteenhus' gårde også blandt de sidste, der blev
solgt. Frasalg af jord fra de små hovedgårde
krævede også dispensation, men det var mere en
formssag.
I 1799 søgte ejeren af Lindved og Bramstrup,
Søren Hillerup tilladelse hos kongen (staten) til at
frasælge sit fæstegods uden at miste hovedgårdsprivilegierne, herunder ikke mindst skattefriheden.
Med Søren Hillerup havde Lindved og Bramstrup
året forinden fået en ejer, hvis eneste interesse var
at få en hurtig profit. Søren Hillerup og hans
kompagnon Hans Jørgen Hansen ville vi med vore
dages sprogbrug nok kalde selskabstømmere. De
slagtede den ene hovedgård efter den anden ved
frasalg af fæstegods, og de solgte ofte så meget
jord fra, at de helt små hovedgårde var berøvet en
fornuftig mulighed for indtjening.
Om Volderslev bønderne hedder det, at de måtte
betale deres gårde to gange, idet de ikke første
gang fik kvittering for betalingen. Både Søren
Hillerup og Hans Jørgen Hansen fik store vanskeligheder efter statsbankerotten i 1813, men
deres handelsemetoder blev efterhånden også
ulovlige, og i 1828 blev de begge idømt fængsels-

straffe. Søren Hillerup døde imidlertid, inden han
kunne afsone sin straf, og Hans Jørgen Hansen
blev benådet på grund af svageligt helbred og
alder.
Lindved blev solgt med det samme. Bramstrup
ejedes af Søren Hillerup frem til 1807, hvor den
blev solgt til Hans Jørgen Hansen.Søren Hillerups
søn købte og ejede den til 1848.

Vi tillade allernådigst, at ejeren af
Bramstrup og Lindved gårde i Odense
Amt hr. kancelliråd Søren Hillerup må
tid efter anden mod fuldkommen
ejendomsret afhænde enten alt eller del
af bøndergårdene til beboerne selv eller
andre højståemde, uden at
hovedgårdstakseterne ved sådan
afhændelse skulle tabe den skattefrihed
og andre rettigheder, som ifølge loven og
fra arilds tid have tilhørt Lindved.

Tilladelsen i år 1799 til at sælge fæstegodset fra
blev ikke fulgt helt op med det samme. Gårdene i
Volderslev blev solgt til selveje i perioden 181017. I 1810 var der 6 af gårdene i Stenløse og 3 af
gårdene i Svenstrup, der stadig var i fæste, men de
blev alle solgt til selveje før 1817.
I 1831 var alle gårdene blevet selvejere, men flere
af husene var fæstehuse. Tre af husene i Volderslev hørte således stadig under Bramstrup i 1893.
Bortset fra de nye gårde, der kom til i slutningen
af 1800-tallet fortrinsvis i Svenstrup, viser ejerlavene ret stor stabilitet med hensyn til udvikling
af bebyggelsen.
Ingen havde vel drømt om det kommende århundredes store forandringer med omlægning fra
landbrugsland til forstadsbebyggelse.
Trykte kilder:
C. Rise Hansen og Aksel Steensberg: Jordfordeling og udskiftning.
Særnummer af Landinspektøren 1981.
Fra Fyns Fortid 1916
Poul Nissen: Udskiftningen i Fyns Stift, Fynske årbøger 1959
Oluf Balslev: Træk af Stenløse og Fangel sognes historie 1995
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"Lindely" - I dag gartneriet Vangeledgårdsvej 49.
Af Bent Rasmussen
Da man sidste år bragte en hel del interessante
stednavne i Stenløse, kom jeg til at tænke på min
moster og onkel Johanne og Rasmus Frederiksens
husmandsstedet "Lindely".
Stedet var præget af en meget flot og karakteristisk
lindehæk langs med hele indkørslen. Da de købte
stedet i 1922, var der en halvanden meter høj
lindehæk og for hver ca. 4 meter i hækken var der
et opstammet lindetræ med en flot top. Disse
trætoppe flettede Rasmus Frederiksen sammen. I
løbet af nogle år blev de sammenvoksede trætoppe
klippet parallelt med hækkens overflade, og der
blev klippet meget flotte buer mellem hvert træ.
Han trak fladvognen ud, og ovenpå den anbragte
han grisekassen, som blev brugt, når soen skulle til
orne. Fra denne kasse kunne han lige nå at klippe
top og buer. Desværre findes der ikke et fotografi,
hvor man tydeligt kan se buerne. Hvert år, når jeg
går og klipper hæk, tænker jeg på onkel Rasmus,
når han klippede lindehækken med de flotte buer. I haven mod vejen var også et smukt lindelysthus,
hvor vi ofte spiste aftensmaden om sommeren - så
der var virkelig en velmotiveret grund til, at stedet
hed "Lindely". Rasmus Frederiksen var født 1882
og døde i 1955. Han var medlem af sognerådet for
Stenløse-Fangel kommune fra 1925 til 1929.
Johanne var født Hansen i 1878 på "Risenlund",
der lå på Volderslevvej 85 lige efter Libelle. Hun
døde i 1954.
Som bibeskæftigelse var Rasmus Frederiksen
skatteopkræver og måleraflæser for el-værket. Han
udstrålede autoritet, når han iført sine lange sorte
og meget blankpudsede støvler og sorte
skindkasket kom på besøg hos sognets beboere.
Når han lagde kasketten, havde han et meget flot
"Højskolehår", i dag kalder vi det karseklippet.

Hjemkommet med dagens høst af inddrevne
skatter og elpenge skulle regnskabet stemme. Så
måtte vi børn være helt stille, for han kunne godt
have et vist temperament.
Husmandsstedet blev drevet på traditionel vis med
5-6 køer, en hest og lidt grise og høns. Johanne
Frederiksen gjorde sin store del af arbejdet både i
stald og mark, samtidig med at hun passede de
huslige sysler mønsterværdigt. Hun var et elskeligt
menneske, et af de få mennesker, som i handling
og tanke tænkte mere på andre end sig selv og
altid var omsorgsfuld for andre. Det bekræftes af
nogle af hendes sidste ord på dejlig jævn fynsk
dialekt til hendes ægtemand om eftermiddagen,
hvor hun døde om aftenen: "Hovs nå å ta
galoscher på op på kergåri, fatter, a dut står å blir
forkølet."
Som dreng holdt jeg meget af at være hos dem i
ferier og på fridage. Om foråret fik jeg lov at
ukrudtsharve. I forsommeren var det roerne, som
skulle luges, når onkel Rasmus havde sat roerne
ud i små blokke med hakkejernet. Endvidere
skulle der med et stemmejern på et kosteskaft
stikkes tidsler i kornet tre gange inden Sct. Hans,
så man undgik alt for mange tidsler i kornet, når
de i høsten med håndkraft skulle bindes til neg.
Om efteråret trak vi med håndkraft roerne op og
lagde dem i lange rækker med toppen til samme
side. Derefter kravlede vi gennem rækkerne på
knæ, mens vi huggede roetoppene af med en
roekniv, og smed dem i "hove" dvs. små stakke.
Ind imellem hvilede vi os på ryggen i topbunkerne
og lod fantasien spille med efterårsskyernes mange
figurformationer.
I 1941 solgtes "Lindely" til Jens Watson Hansen,
som var fordrevet fra et gartneri i Beldringe, hvor
tyskerne anlagde en militær flyveplads.

Lindehækken
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LOGO
Medlemmer af foreningens bestyrelse og arkivets
medarbejdere har en gang imellem siden starten i
1991 diskuteret et logo. Her i foråret 1997 har
Flemmming Georgsen fremkommet med dette.
Figuren er hentet fra Stenløse Kirkes store klokke
fra 1514, hvor helgenen Sanct Clemens står og
støtter sig til et anker og har en bog i hånden.
Logoet vil fremover være på vores årsskrift og på
såvel foreningens som arkivets brevpapir.
Sanct Clemens-figuren bruges i dag i Skt. Klemensskolens og Skt. Klemens-Fangel Idrætsforenings logoer.
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