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Finlandshjælpen

For 50 år siden var Finland i krig med

Sovjetunionen to gange. Første gang var fra den

30. november 1939 til den 12. marts 1940, den

saakaldte vinterkrig. Den foregik uafhængigt af

den store krig, der tre maaneder tidligere var

begyndt mellem Tyskland, Polen, England og

Frankrig, og som vi kender under navnet den

anden verdenskrig. Russerne havde krævet baser

først i de tre baltiske stater - og faaet dem, men

da de krævede det samme af Finland, endte det

med, at finnerne sagde nej. Det førte til et russik

angreb. Finnerne vakte alverdens beundring, da

de i begyndelsen slog de russsiske  angreb

tilbage, men til sidst maatte de give op, og ved

freden i Moskva i marts 1940 maatte de give

russerne baade baser og grænseændringer.

Den anden krig - af finnerne kaldet

"fortsættelseskrigen" - begyndte den 22. juni

1941 - den dag tyskerne angreb Sovjet. Finland

sluttede sig til tyskerne for at faa tilbage, hvad

landet havde mistet aaret før. Finnerne lagde stor

vægt paa, at de førte en krig for sig, men det

havde russerne svært ved at se, bl.a. fordi det var

tyske tropper, der klarede fronten i Nordfinland.

Der var dog det ved sagen, at de finske styrker

var under finsk kommando, og at finnerne selv

bestemte, hvordan deres krig skulde føres, og det

m a a t t e  t yskerne  a f f i nd e  s i g  m e d .

Fortsættelseskrigen varede til den 19. september

1944, da Finland maatte slutte vaabentilstand

med Sovjet.

Beundring for Finland under vinterkrigen -

"Finlandshysteriet",  som den danske

kommunistleder Aksel Larsen kaldte den - slog

ogsaa igennem i Danmark. Ca. 1000 meldte sig

som krigsfrivillige, foreningen Norden

indsamlede penge 3 mill., hvilket svarer til 60

mill. i vore dage. Røde Kors sendte en

feltambulance paa 200 senge. "Jordbrugernes

Juleindsamling" sendte 46 jernbanevogne med

landbrugsvarer, og 37.000 hjem tilbød at tage et

krigsevakueret barn i pleje, saa længe krigen

varede, men inden der kom rigtigt gang i

evakueringen, holdt krigen op. Der blev dannet

op mod 100 lokalkomiteer til at bestride alt dette.

En af dem var i Odense med borgmester J.V.

Werner, men mere interessant er komiteen i

Ringe med stationsforstander Rømhild-

Christensen som formand, for hans navn vil vi

møde igen.

I 1941, da Fortsættelseskrigen brød ud, var

situationen mere kompliceret. Vi holdt stadig

med finnerne, men... de var jo allierede med

tyskerne, og tyskerne havde i mellemtiden besat

Danmark, og dem var der ikke ret mange, der

holdt med. Krigsfrivillige var der kun meget faa

af, og den civile hjælp blev gearet ned til kun at

gælde børnene. Blandt dem, der ogsaa var med i

Finlandshjælpen i anden omgang, var

stationsforstanderen i Ringe.

Der er - endnu - ikke i vort lokal-historiske arkiv

materiale, der kan vise, om Stenløse og Fangel

sogne var med i Finlands-hjælpen under Vinter-

krigen. Man skulle umiddelbart tro det. Det

ganske land var jo grebet af "Finlandshysteriet".

Men i anden omgang deltog de to sogne med

pastor Oluf Balslev som primus motor. Den 23.

januar 1942 skrev Rømhild-Christensen til ham

som til alle andre fynske sogne om fadderskaber

for faderløse finske børn. For 420 kr kunne

skaffe et barn ophold i Finland et helt aar.

Interessant er hans begrundelse - eller forsvar,

om man vil - for at hjælpe finnerne ogsaa i denne

omgang: "I disse dage kan man, eller vil

skumlere gerne reagere over for, hvorfor har

Finland ikke sluttet fred? Hvad sikkerhed har

man fra russens side, nej, for hvert skridt finnen

trækker sig tilbage, er russen i hælene på ham. I

alle tilfælde er barnet da ganske bestemt uskyldig

i krigen, og det er vel barnet, der kommer til at

lide mest. Et barn i nød - du kan hjælpe!"

Balslev gik i gang med at samle ind, og den 15.

april 1942 kunde Rømhild-Christensen takke

ham for hans indsats: "Deres arbejde har saa

medført, at 3 finske faderløse børn nu i et helt aar

kan faa det nødvendige til livets ophold". Balslev

må have lirket ca. 1.300 kr. ud af tegnebøgerne -

og man skal stadig gange med 20 for at kunne
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sammenligne. Det var et smukt beløb, der nok

taaler sammenligning med, hvad der nu om dage

præsteres ved indsamlinger. Hans resultat taaler

ogsaa sam-menligning med, hvad der iøvrigt

præsteredes paa Fyn dengang. Da Rømhild-

Christensen i oktober 1942 gjorde resultatet op,

havde han i 100 fynske sogne faaet tegnet 210

fadder-skaber svarende til ca. 85.000 kr. Det var

altsaa ganske mange sogne, der holdt sig udenfor

- et klart bevis paa, at der skulde være en lokal

mand, der vilde gøre noget ved sagen og lægge

sig i selen, for ellers skete der ingenting - og det

vilde altsaa Balslev.

Stenløse og Fangels tre fadderskaber omfattede

to piger og en dreng. Kartoteksnummer 2518 var

Veikko (f.1934), hvis fader var faldet ved fronten

i aug. 1941. Nr. 2519 var Jenny (f.1938), der var

helt forældreløs og boede hos sin farmor. Nr.

2520 var Laina (f.1935), hvis far var faldet

allerede under Vinterkrigen. De var alle tre

finsksprogede, og de takkebreve, der blev sendt

til Stenløse i deres navn, blev alle oversat af

Mannerheim-Förbundets Krigsfadderutskott i

Helsingfors. Det seneste er dateret 18. okt. 1944.

Der kunde ogsaa sendes gavepakker med

levnedsmidler ud over fadder-skaberne: de

kostede 15 kr. Balslev sendte ialt tre gange tre

pakker til børnene deroppe.

Indsamlingen fortsatte ud over det første aar.

Krigen blev ved, og der skulde fortsat holdes liv i

de fader-løse smaa. Den 31. marts 1944 kunde

Balslev indbetale 1.050 kr til Finlands-

Den finske pige Laina

landshjælpens kontor i Ringe. Offerviljen var

altsaa skrumpet ind i forhold til første omgang.

Det skyldtes maaske, at der dukkede andre maal

op for godgørenheden, saaledes bespis-ningen af

norske børn. I arkivmaterialet findes et lille

hæfte, "En takk fra norske barn" fra efteraaret

1943. I 1943 bespistes i Norge ca. 35.000

skolebørn med en halv liter havresuppe daglig

finansieret ved indsamlinger blandt danske

skolebørn. Naar der ikke er andre vidnesbyrd

herom i Balslevs materiale, skyldes det

formentlig, at det var sognets skolelærere, der

stod for dette arbejde. 

Men finnebørnene har først og sidst været

Balslevs indsats og ihærdighed.

AAGE TROMMER

Kilde: Stenløse lokalhistoriske arkiv, læg

A.00120
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Odense - Nr. Broby - Fåborg Banen

Banens etablering

I gennem de seneste år har Lars Viinholt-Nielsen

udgivet 4 bøger om de sydfynske jernbaners

historie. I år er turen så kommet til vor lokale

jernbane (ONFJ), der eksisterede i knap 50 år fra

1906 til 1954. Lad os blade i bogen og se, hvad der

skrives om jernbanens vej gennem Stenløse sogn.

Lars Viinholt-Nielsen går grundigt til værks, idet

han omtaler forhistorien, hvor han blandt andet

kommer ind på kampen i Estrups regering i forrige

århundrede om en lang række planer til baner rettet

mod Fåborg og/eller Assens. Man arbejdede både

med udgangspunkt i Ringe og i Odense, idet man

i Fåborg gerne ville have forbindelse ud over Fyen

for at være bindeled for landbrugseksporten til

Tyskland, mens man omvendt ikke var så glad for

en for stærk forbindelse til storstaden Odense. 

I 1901 bliver der imidlertid nedsat et udvalg:

"Komiteen for den sydvestfynske jernbane". Med

sagfører C. Knudsen fra Odense som energisk

formand kommer man i gang med at fastlægge

hovedforløbet af banen, opstille budget og

budgetteringsplan dvs. oprettelse af et aktieselskab

og undersøgelse af mulighed for statstilskud. I

1904 får man eneret på at bygge jernbanen og drive

den til 1990, og så går man igang med at skaffe

aktiekapitalen på 1.167.000 kr. Stenløse-Fangel og

Fåborg skyder 100.000 kr ind hver, Svendborg amt

og Odense by hver 200.000 kr, mens Brændekilde-

Bellinge nøjes med 18.000 kr. Men udnyttelsen af

Bellinge station ved det  nuværende

Bellingebro/Kratholm har heller ikke været let, idet

man skulle passere åen med de stejle bakker på

Brogårdsvej ved Kratholm.

Jernbanen fik et af de mest slyngede forløb, men til

gengæld også et af de kønneste forløb. Der var dog

nogle kraftige diskussioner undervejs. I

lokalområdet ønskede Bellinge sogneråd, at banen

fra Bellingebro gik tværs over åen og satte kursen

mod Bellinge, Højme og Sanderum.

Skt. Klemens station

Kommissionen fastholdt, at jernbanen skulle blive

på denne side af åen gennem Svenstrup, selv om

man ikke fik opland mod vest, idet åen lukkede af

for oplandet. Stenløse-Fangel sogneråd havde et

ønske om, at banen gik øst om Stenløse og videre

mod Hjallese i stedet for Fruens Bøge. Derved ville

Volderslev også være kommet i nærheden af

banen. Det afviste kommissionen lynhurtigt, idet

det ville betyde en omvej på 4 km uden at give ret

mange kunder.

Indvielsen den 2. oktober 1906 skete med kongelig

deltagelse i form af Frederik d. 8 med dronning

Louise m.fl. samt tre togvogne: Kongevognen,

kavalervognen og en pakvogn med det kongelige

sølvservice. Man sluttede med middag på

Rasmussens hotel i Fåborg. 

Banens forløb

I bogen gennemgår Lars Viinholt-Nielsen

systematisk hele baneforløbet, idet han begynder i

Fåborg og slutter i Odense. Han skriver om banen

i Stenløse Sogn: "Banen skar Stenløse-

Bellingevejen (nu Kratholmvej red), hvor der i

1938 kom automatiske advarselssignaler. På

nordsiden af vejen blev der så sent som i 1950

indlagt et privat sidespor til "Bellinge Frugtlager".

200 m længere fremme blev der i 1946 etableret

overkørsel for den nye amtsvej Stenløse-Bellinge
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(nu Stenløsevej red). På dette sted forlod ONFJ

Fangel sogn og gik ind i Stenløse sogn.

I kilometer 43,1 og kote 28,70 lå Skt. Klemens (til

1938 Skt. Clemens) station på højre side. På

samme side lå læssesporet. Som i Bellinge blev

signalmasten i 1937 afløst af et trinbrætsignal. Skt.

Klemens station var af den lille type og lå tæt på

Bellinge-Stenløse vejen (nu Svenstrupvej 29 red.).

Den var opkaldt efter Skt. Klemens Kilde lige i

nærheden (nu Møllevej 30 red). Det mest naturlige

havde været at kalde stationen Stenløse, men

navnet var "optaget" af en station på statsbanen

København-Frederikssund. Stenløse sogn havde i

1906 ca. 600 indbyggere. De 2 af sognets byer

Stenløse og Svenstrup lå kun 500 m fra stationen

henholdsvis mod øst og syd, mens den 3. by,

Volderslev lå 3 km mod øst.

400 m efter Skt. Klemens station blev der i 1914

anlagt et privat sidespor til transport af kalkmergel.

Kalken findes på dette sted i klinterne ned mod

Odense Å. I en årrække havde ONFJ meget store

transporter fra sidesporet. Som følge af de stærkt

stigende jernbanetakster omkring 1920 faldt

transporterne. I 1925 købte SFJ (Sydfynske

Jernbaner) sporet for 500 kr og fjernede det. I 1930

blev det atter lagt, da taksterne igen var kommet så

langt ned, at jernbanetransport kunne lønne sig.

Sporet blev dog ikke videre brugt i 2. omgang og

blev fjernet få år efter.

På dette sted lå banen endnu i omtrent kote 28,

men begyndte så på en ca. 2 km lang fald-

strækning, hvorved kote 12,7 m blev nået. I

begyndelsen af faldstrækningen (gennem Stenløse

Skov red.) var der undtagelsesvis noget jordarbejde

i form af en længere gennemskæring og en

dæmning."

Driften

Med disse ord må vi sige, at banen både er blevet

anlagt og indviet. Hvordan gik så driften i de næste

næsten 50 år? Det må siges, at den fulgte

konjunktu re rne  og den  a lmindel ige

samfundsudvikling. Under 1. verdenskrig steg

taksterne som følge af omkostningsstigningerne til

bl.a. kul og i de allersidste krigsår som følge af

lønstigningerne på grund af dyrtiden. Efter krigen

faldt priserne igen. Omkring 1920 begyn-der man

at eksperimentere med at lave busruter fra de

enkelte landstationer til at hente kunder ude i

oplandet ind til landsstationerne, dog ikke i Skt.

Klemens. Den plan lykkedes ikke, og ge-nerelt må

man sige, at passagertallet er forbav-sende stabilt

på mellem 210.000 og 290.000 i-gennem perioden

1906 til 1930, hvor der forelig-ger en speciel

opgørelse for ONFB. Derefter forsvinder tallene

ind under Sydfyenske.

Men at gennemgå hele banens kamp for overle-

velse vil føre for vidt. Her må man læse bogen. 

Vi vil vende tilbage til det nære. Skt. Klemens

station blev som så mange af landstationerne

udgangspunkt for en stor del af de børn, der søgte

købstadens dvs. Odenses skoler med mel-lemskole,

realskole og/eller gymnasium. Den blev også på

anden måde en del af byens liv, idet den sammen

med posthuset var arbejdsplads for nogle

mennesker, medens endnu flere havde deres

daglige gang på stationen og posthuset. Dette liv

kan vi forhåbentlig vende tilbage til i et andet

årsskrift. 

I bogen findes en oversigt over det ledende

personale gennem tiderne. Ved banens start

01.10.1906 er M. Jensen ekspeditrice, som i 1910

flytter til Ernebjerg station, hvor hun pensioneres

den 31.10.1929. 01.11.1910 afløses hun af M.M.E.

Frederiksen, der kom fra Holm-drup. I 1918 må

man erkende, at den hidtidige ordning ikke dur

mere, idet togene blev for-sinkede, når

ekspeditricerne skulle have togets personale til at

foretage af- eller pålæsning. Ekspeditricerne,

herunder M.M.E. Frediksen afløses derfor af deres

mænd. R. P. Frederiksen, der tidligere har været

banearbejder, tiltræder den 1.10.1918 som

stationsmester, men han dør den 09.06.1920.

Derefter træder K.M. Andersen til den 01.09.1920.

Han/hun har tidligere været ved Ståby og Egense

Station. Der bliver tale om et langt arbejdsliv ved

stationen, idet det først ophører den 31.01.1943,

hvor datteren Harriet Andersen tiltræder, og hun

overlever banens nedlæggelse i 1954, idet hun

fortsætter som leder af Skt. Klemens

postekspedition på Stenløsevej 333 til 31.03.1965,
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hvor hun går på pension.

Inden da er som nævnt banen nedlagt, og vi får to

forskellige busruter til at betjene området. De

benævnes Stationsruten og Landevejsruten, idet

den ene skal nå ind til alle banens hidtidige

stationer, medens den anden holder sig til

landevejen til Fåborg. Begge ruter passerer Skt.

Klemens, så vi får en rimelig dækning. Hele tiden

sker der justering af forløb og antal rutebiler pr.

dag. I 1982 får rutebilerne gennem Skt. Klemens

endestation i Assens, og Fåborg-ruten går fremover

igennem Volderslev.

Under 2. verdenskrig reduceres toggangen drastisk,

og togtiden fra Odense til Fåborg øges fra 1 t. 25

min. til 2 t. 05 min.,idet man fyrer med

generatorbrænde på motorvognene. I krigens

allersidste dage sker der sabotage på banen. Den

25. april 1945 sprænger man skinnerne ved Skt.

Klemens station og på strækningen mellem Skt.

Klemens og Bellinge. Den 29. går det igen løs på

Skt. Klemens station og på strækningen mod

Dalum. Ved sabotagen på stationen rammes

Svendstrupvej 40 af stumper af skinnerne, ligesom

ruderne blæses ud.

Hvad blev der så tilbage af jernbanen i Skt.

Klemens? Vi kan igen lade Viinholt Nielsen

fortælle og vurdere, idet hans beskrivelse af banen

denne gang går fra Odense mod Fåborg: "Først

efter parcelhuskvarteret Søparken er "banen" igen

til at få øje på. I skoven umiddelbart herefter er der

nu gangsti på et 

stykke af den gamle tracè, som går på lave

dæmninger de næste 300 m. Så forsvinder stien ind

i Skt. Klemens (ved Birkebakkens ulige numre

red.), der hovedsagelig består af parcelhuse fra

1960-erne, af hvilken årsag rester af banen er svære

at finde (nu bl.a.i baghaverne på Skt. Klemensvejs

lige numre; red.). Skt. Klemens station findes (nu

Svenstrupvej 29), men er i de senere år blevet

temmelig radikalt ombygget bl.a. med ny

murstenscarport, som bestemt ikke pynter på den

gamle bygning, der ydermere er malet i en kedelig

grå farve.

I udkanten af Skt Klemens (nu ved Skt.

Klemensvej 71 red) finder man igen spor af banens

eksistens, da en ret høj dæmning nu anvendes som

cykel- og gangsti."

Læserne har forhåbentlig ud fra disse uddrag fået

et indtryk af bogen, som varmt kan anbefales

enhver, som intereserer sig for vor fortid, idet

gennemgangen af ONFB`s historie er typisk for,

hvad der skete omkring det privatbanenet, som i

den første halvdel af dette århundrede snoede sig

igennem landskabet forbi mange små landsbyer.

Men man kan også som i denne artikel lede efter,

hvad der står om en station (Skt. Klemens), og

dermed dykker vi så ned i historien omkring to

landsbyer (Svenstrup og Stenløse) og deres

overgang til stationsby og senere forstaden (Skt.

Klemens).

JØRGEN TØLLØSE.

Kilde: Lars Viinholt-Nielsen: Odense- Nr. Broby-

Fåborg Banen, 1993
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Hjemstavnsudstilling

I februar 1966 blev der i Skt. Klemenssskolens

gymnastiksal vist en hjemstavnsudstilling. De, der

husker den bedst, er nok de børn, som gik på

skolen, samt de lærere der på den tid var knyttet til

skolen.

Arkivet er i besiddelse af 30 dias, som skole-

inspektør Erik Polk optog. De viser, at eleverne har

arbejdet med forskellige sider af sognets historie

og udvikling gennem tiderne. Der er blandt andet

arbejdet med Stenløse og Fangel kirkers historie,

geografi, erhvervsforhold, sagn og overtro for blot

at nævne nogle af de mange emner. De 30 billeder

er sammen med listerne over, hvor lånene kom fra

en fantastisk doku-mentation af, hvad hjemmene i

den gamle Stenløse-Fangel kommune havde

liggende.

Man kan blandt andet se gammelt husgeråd,

oldermandsstaven (fra Fangel), møllerens og

landmandens brugsgenstande f.eks. sække, plejle

og lejler desuden tre brand- og byhorn.

1960-ernes Stenløse-Fangel er også repræsen-teret,

idet der på et dias vises et danmarkskort, der

fortæller, hvor skolens elever var født. De fleste

var født i lokalområdet incl. Odense, men der kom

adskillige fra alle andre dele af landet, dvs. at

kommunen var en tilflytterkommune. Dengang var

kun to født i udlandet. I 1993 var der ialt 51

fremmedsprogede elever, hvoraf de 46 var fra Iran,

Mellemøsten og Vietnam.

Arkivets avisudklipsamling har flere artikler om

emneugen og udstillingen, ligesom arbejdsplan-

erne for ugen er bevaret, så man kan se det

pædagogiske oplæg til emneugen, som man må

sige, på den tid var en pædagogisk nyskabelse.

Desværre må man nok konstatere, at en sådan

udstilling ikke lader sig realisere i dag, idet arkivet

ihvertfald bl.a. af hensyn til faren for tyveri ikke -

bare for en enkelt dag - tør samle alle disse for den

enkelte familie enestående genstande til minde om

vores fortid.

GUNNER TERKELSEN.

Rok fra sognet

Lyd- og videobånd

Arkivet har endnu kun få lyd- og videobånd. Men

de repræsenterer ikke destomindre en væsentlig

viden om den nyere tid.

Hvilke typer bånd drejer det sig så om? 

Vi har f.eks. et interview med oplysninger om livet

i sognet (forretninger, slag fra biler, eget arbejde

osv.). En anden har holdt et foredrag om sit liv i en

ældreklub. Dette foredrag er nu ved at blive skrevet

om til skriftsprog, således at det kan bearbejdes. På

Skt. Klemenssskolen har 10. klasse arbejdet med

emnet "Ældre og unge". Her har vi fået overladt:

Lydbånd, videobånd og papirer. 

Vi vil derfor gerne have flere bånd. Derfor hvis der

ligger  lydbånd (spole eller kassette), gamle film (8

eller 16 mm) eller videobånd med noget, der

vedrører sognet og dets mennesker, så vil vi gerne

se dem, enten vi så blot kan se og kopiere, eller vi

må få dem som gave.
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Danske aftener i Stenløse under besættelsen.

Da Danmark den 9. april 1940 var blevet besat af

tyske tropper, var den danske reaktion en national

vækkelse. Nu gjaldt det om at være "dansk paa en

ny maade", som det blev udtrykt. Havde nationale

følelser i aartiet før krigen ikke staaet i

overvældende høj kurs, blev det nu totalt

anderledes. Det danske blev markeret paa enhver

tænkelig maade - med fædrelandssange, med

dyrkelse af den danske historie, med frem-hævelse

af dansk kultur, dansk initiativ og dansk virkekraft

og med dyrkelse af kongen som nationens centrum,

han, der som Frederik den 3. var blevet i sin rede,

da de fremmede kom. Kong Christians 70 aars

fødselsdag den 26. september 1940 blev fejret over

det ganske land som en national festdag. Paa

utallige møder over hele landet mødtes man for at

være fælles om det danske og for at lune sig i det

nære samvær med hinanden, ikke blot i chokaaret

1940, men ogsaa i de næste besættelsesaar.

Saaledes ogsaa i Stenløse sogn. Her afholdtes der

en række "danske aftener", elleve ialt, med det

første møde den 26. september 1940 - kongens

fødselsdag! - og det sidste den 11. marts 1943 -

kronprinsens fødselsdag! I 1941 holdtes seks

møder, i begyndelsen af 1942 to. Den drivende

kraft var pastor Oluf Balslev. Det var ham, der

lejede forsamlingshuset (den store sal - 10 kr), og

det var ham, der sørgede for programmet og

skaffede talere, der var ham, der styrede listerne,

hvor man indtegnede sig til deltagelse (pris 75 øre,

som var betaling for aftenernes aandelige indhold

samt "kaffen", mens man selv skulde  medbringe

brød og sukker), og det var ham der ordnede

regnskabet.

Det var det nationale, der stod i centrum paa

møderne. Paa det første møde talte Balslev selv om

"Dansk arv og fremtid". Senere emner omhandlede

kampene den 9. april ved oberst-løjtnant Clausen

fra garnisonen i Odense, "Det danske i slægtens

liv" ved forstanderinde Jørgine Abildgaard fra

Snoghøj og "Danske i udlandet" ved rejsesekretær

Johs. Sørensen fra Dansk Kirke i Udlandet.

Desværre foreligger ikke alle emnerne belyst, men

man tør nok formode, at højskoleforstander Aage

Møller fra Rønshoved ogsaa har haft det danske i

centrum, og at den musik, som Odense

Folkemusikskole spillede i marts 1941, har været

dansk.

Da man mødtes til "dansk aften" paa kongens

fødselsdag i 1941, blev der sendt telegram til

kongen: "Danske mænd og kvinder samlet i

Stenløse paa Fyn den 26. september sender i

taknemlighed Deres Majestæt ønsket om visdom

og kraft til fortsat at lede vort folk ind i en god

fremtid" og Majestæten svarede med "min hjerte-

ligste tak", hvilket kan siges at være et par grader

varmere end den "besten Dank", hvormed han

kvitterede for Hitlers lykønskning aaret efter. Det

kom der som bekendt ogsaa en storpolitisk krise ud

af.

Gad folk komme? Ja i begyndelsen endda i stort

tal. I hvert fald var de flinke til at skrive sig paa

indtegningslistene. Det viser lidt statistik:

               Sten.  Sven.  Vold.  Ialt

26.09.1940       67     44     27    138

27.11.1940       83     39     26    148

14.01.1941       73     33           110

11.02.1941      110     48     32    190

04.03.1941       88     37     24    149

26.09.1941       68     43     32    143

28.10.1941       70     15     22    107

02.12.1941       78     44     16    138

27.02.1942       71     34     19    124

24.03.1942       46     31     20     97

11.03.1943                             ?

Det er umiddelbart synligt, at tilslutningen var

størst fra Stenløse og mest beskeden fra

Volderslev. Om ikke af andre grunde, saa fordi

forsamlingshuset laa lige om hjørnet, hvilket nok

kunde have sin betydning i kolde vinteraftener - og

netop i de aar havde vi vintre med is og sne som

aldrig før eller siden. Men selv de beskedne

Volderslev-tal maa aftvinge respekt, naar man

tænker paa, hvor stor eller - rettere - hvor ringe en

procent af en by, en kommune, et sogn, der nu til

dags gider møde frem til foredrag. Stenløse sogn

havde dengang ca. 1000 indbyg-gere fordelt på 250

husstande. Det var lige før, hver anden husstand

var repræsenteret paa de største aftener - og i hvert

fald hver tredie. Ret beset imponerende.
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Et var imidlertid at indtegne sig, noget andet var at

forcere vind og vejr, naar aftenen var inde. Vi kan

af de bevarede regnskaber se, at antallet af dem der

betalte 75 øre ved indgangen, var mindre end det

antal, der havde tegnet sig. Aanden er som bekendt

redebon, men kødet er skrøbeligt, og det pyntede jo

altid at staa paa listen, men naar vejret var skidt, og

der var varme i den hjemlige kakkelovn, blev man

hjemme. Til den 4. marts 1941 havde der meldt sig

149, men der kom kun 130. Til den 28. oktober

1941 havde der meldt sig 107, men ikke færre end

42 "pjækkede", da det kom til stykket.

Man vil se, at tilslutningen til aftenerne viste

vigende tendens hen gennem slutningen af 1941 og

ind i 1942. Det er maaske baggrunden for, at man

tog sig en lang pause, inden man prøvede igen i

marts 1943. Her kender vi ikke indteg-ningstallet,

men kan konstatere, at der faktisk kun var 48

mennesker, der mødte op og betalte ved indgangen.

Saa holdt Balslev op. Folk havde faaet danskhed

nok, og møderne kunde ikke bære sig selv

økonomisk, men gav underskud.

Efter befrielsen blev de danske aftener genop-taget.

Men bortset fra kongens fødselsdag i 1945, hvor

man kunne byde ca. 125 deltagere paa den

konservative folketingsmand Kr. Amby, lykkedes

det ikke at naa op over 100 deltagere -Det var

Sydslesvig, der i denne periode var

Kongens svartelegram med: "Min hjerteligste tak"

Balslevs hjerteanliggende. Han søgte at faa den

legendariske Johanne Hansen fra Fangel til at

komme, men forgæves! Det viste sig ogsaa

forgæves at faa folk til at komme. 1946-47 faldt

deltagertallet til 25-40, og med et møde den 1.

marts 1948 var det slut med de danske aftener.

Tiden var løbet fra dem.

De danske aftener havde deres funktion og

berettigelse i den første besættelsestid, da det at

være dansk var identisk med et nej til alt, hvad der

var tysk: Med fjenden i landet havde folk behov for

at blive bekræftet i deres danskhed, og derfor kom

de i et utroligt stort tal, naar pastor Balslev kaldte.

AAGE TROMMER

Kilde: Læg A00118, Lokalhistorisk Arkiv,

Stenløse

PS: Aage Trommer i dag lektor ved Odense

Universitet tog studentereksamen i 1949, hvor man

lavede retskrivningsreformen. Den medfør-te, at

man i statens tjeneste skulle skrive:

a) fortidsformerne skulde, kunde og vilde

blev afløst af kunne, skulle og ville.

b) aa blev afløst af et å. 

Som privatmenneske har Aage Trommer imidler-

tid valgt ikke at anvende den "nye" retskrivning. 
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Lindved Møllevejs bebyggelse.

Det ældste afsnit af boligområdet Lindved er

udstykket fra Lindved Hovedgård og bebygget i

årene 1933 - 34. Før den tid lå der kun ganske få

spredte huse i området ved Lindvedgård.

Udstykningen og bebyggelsen skete i ret høj tempo

og de fleste af husene blev opført af selvbyggere,

som var arbejdsløse og kom fra Odense og den

nærmeste omegn. Det var arbejdere og

håndværkere, som købte grundene på afbetaling til

en pris på omkring 1000-1200 kr. og afdragene var

200-250 kr. pr. år. Det var i en tid med meget stor

arbejdsløshed, så der blev gjort en del fra offentlig

side for at fremme beskæftigelsen. Blandt andet

kunne disse selvbyggere låne op til 3000 kr. i

"Fyens Discontokasse" til køb af materialer.

Arbejdskraften leverede man selv, og man fandt ud

af at hjælpe hinanden og således dække de fleste

håndværksområder. De fleste materialer blev

leveret fra Davinde savværk, men der blev også

oprettet en midlertidig produktion af mursten i

cement. De fleste af husene blev tækket med

cementtagsten og kun enkelte med tegl.

I løbet af et års tid, var husene færdige og beboet,

det drejede sig om ca 25, hvoraf mange var

indrettet til to familier. Selv om husene var

forberedt til elektricitet, måtte man i starten klare

sig med petroleumslamper. Opvarmningen var med

kakkelovne og komfurer i køkkenet til madlavning.

Der var gruekedel i  vaskerummene.

Vandforsyningen skete fra egen brønd og de fleste

med pumpe i gården. Badeværelser var der næsten

ingen af, og toilettet var  "tørcloset" over gården.

Kloakkerne, der kun havde tilløb fra tag, køkken

og vaskerum, var med septictank, der havde

overløb til et dræn til Lindved Å. Vejene var

jordveje uden fortov. I tidens løb er der nu rådet

bod på disse efter vor opfattelse primitive forhold.

Man stiftede allerede i 1934 en forening til

elektricitetsforsyning og der var strøm i husene i

1935. Vandforsyning fra fællesvand-værk kom til

i 1950, så blev der indrettet badeværelser i husene

og der blev brug for et bedre kloaksystem. Det fik

man dog først i tredserne, hvor der også blev

asfalteret veje. Fortov kunne der ikke komme,

dertil var vejene for smalle.

Beboerne i det gamle Lindved var alle arbejdere

eller håndværkere, der havde vist initiativ i en tid

med lige så stor arbejdsløshed som i dag. Der var

nybygger- og pionerånd med trang til at være

autonome. Det gav selvfølgelig en del gnidninger

med sognerådet og den øvrige del af sognet, der for

de flestes vedkommende var beskæftiget med

landbrug og gartneri. Man så med megen skepsis

på disse "proletarer", der byggede og slog sig ned

derude i sognets yderste hjørne mod nordøst. Der

var rent ud sagt stor bekymring for, at det skulle

blive en økonomisk og administrativ belastning for

skatteyderne med udgifter til understøttelse og til

de mange børn, der nu skulle skaffes skoleplads til.

Der var langt til de eksisterende skoler i Stenløse

og Fangel. Man løste i første omgang problemet

ved at leje et af husene, det nuværende Lindved

Møllevej 25, der blev indrettet med skolestue og en

lejlighed til læreren. Den første lærer, der blev

ansat ved skolen, var Hans Vilhelm Marcussen, der

senere tog navnet Blæsmark. Denne skole

fungerede til begyndelsen af halvtredserne, hvor

der blev bygget en ny på Lindvedvej, nu Rudolf

Steiner Skolen.

Bekymringerne for de sociale udgifter var der

ingen grund til, for Lindvedboerne klarede sig

godt, fik fast arbejde og blev gode skatteydere,

hvilket med tiden medførte et udmærket forhold til
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den øvrige del af  sognet og man fik valgt

repræsentanter ind i sognerådet (Ejnar  Nielsen),

menighedsrådet (Mads Sløk) og sygekassen

(Knudåge Larsen). 

Der har fra starten været sammenhold blandt

beboerne, der blev dannet foreninger også til

kulturelle formål. Man købte i fællesskab et

kurvemagerværksted, som blev indrettet til

forsamlingshus. Her blev der holdt foredrag,

husflidsskole, arrangementer for børn og voksne til

jul, nytår og fastelavn og der holdtes også mange

familiefester her. Foreningen arrangerede teaterture

og om sommeren var der udflugter til skov og

strand med madkurven. Foreningen fra Lindved

forsamlingshus eksisterer endnu, selv om

bygningerne er solgt. De gamle medlemmer mødes

nogle gange om året og tager på udflugt sammen.

Nogle navne

Der har hidtil ikke været nævnt navne på Lindveds

pionerer, men der kan dog være gode grunde til at

nævne nogle enkelte, der i særlig grad har sat præg

på udviklingen.

Den eneste ejendom, der lå på stedet før 1933, var

Svendborgvej 248, der dengang var et

husmandsbrug. Her boede en familie Stougård,

som vi ikke kender ret meget til, men det er faktisk

herfra initiativet til  udstykningen tages. Huset blev

senere indrettet med en købmandsbutik, som har

fungeret til for få år siden med Anna Jensen bag

disken.

Tagdækker Carl Christophersen byggede Lindved

Møllevej 7 og har lagt tag på de fleste af husene.

Han var en god havemand med særlig interesse for

frugttræer. Man kan endnu se sporene efter hans

arbejde med udvalg af  træsorter, podninger og

andet. Han var den første, der fik telefon, radio og

senere også fjernsyn. Der var altid åbent hus der.

Kunstmaler Knudåge Larsen boede Lindved

Møllevej 59 og var en ivrig  forkæmper for

Lindveds interesser. Han var stærkt interesseret i

socialt arbejde og var kommunist og omtalte ofte

Lindved som den autonome republik. I en lang

periode var han formand for sognets syge-kasse.

Han var en højt  skattet gæst i alle hjem til hverdag

og til fest og hans billeder hænger  i mange hjem i

Lindved. Under besættelsen blev han som så

mange andre  kommunister arresteret og interneret

i Horserødlejren. Herfra flygtede han og kom

sammen med sin familie til Sverige,  indtil krigen

var forbi.

Maler Ingvard Sørensen, Lindved Møllevej  12, var

i  mange år formand for  el- og vandforsyningen.

Han ledede disse foreninger med fast hånd og

sørgede for at foreningerne var velfungerende og

havde god økonomi. Der  er naturligvis mange

andre, der har medvirket til trivsel og udvikling i

området. Jeg vil gerne rette en tak til de gamle

Lindvedbeboere, der  velvilligt har bidraget med

oplysninger til dette notat. 

Læsere med oplysninger, der kan supplere med

mere viden om det gamle Lindved, bedes hen-

vende sig så det kan blive skrevet ned.

Billedmateriale og dokumenter vil vi også gerne se

og eventuelt kopiere.

MADS SLØK. 

Svendborgvej     248  -  1bv

Lindved Møllevej   7  -  1ad

Lindved Møllevej  12  -  1bc

Lindved Møllevej  25  -  1bh

Lindved Møllevej  59  -  1be



Arkivberetning 1993. 
Arkivbestanden 
 

Der er nu noteret ialt ca. 100 forskellige givere, 
jvf. liste side 27.

Papirarkivalierne fylder ca. 20 skuffer. Arkivet 
har ca. 500 udklip fra 1911 og til dato, og ca. 100 
bøger, 1130 fotos, ca. 60 kort, 20 lydbånd og 5
videofilm.

Arkivarbejde 
 

Arkivet har i dag en række medarbejdere, der 
dels arbejder med opgaverne i arkivet og dels 
hjemme.

Arbejdet i arkivet er etableret således, at 
arbejdstiden ligger mandag formiddag, hvor 4-6
deltager og mandag eftermiddag, hvor 1-2
deltager. Desuden på tidspunkter hvor folk kan.

I arkivet har det været arkivlederens opgave at 
koordinere arbejdet og sørge for, at der var 
arbejde til medarbejderne. 

Indtil december har det kun været Knud Lund og 
undertegnede, der har vovet at arbejde med 
indskrivning på edb, men nu er Jens Vittrup gået 
ind i arbejdet omkring edb m.m. 
 

Nye medarbejdere 
 

Selv om nogle måske har fået det indtryk, at vi 
har medarbejdere nok, så må det konstateres, at 
det ikke er rigtig. Der er meget mere, vi gerne vil
have lavet, og vi kan sagtens finde arbejde til 
"den hest der vil trække". Vi mangler folk til:

- at optage lydbånd med sognets folk,
- at notere båndenes indhold ned
- at skrive på maskine
- at afskrive kirkebøger og folketællinger.

Noget af arbejdet f.eks. med indskrivning af de 
gamle kirkebøger og folketællinger i databaser 
kan udføres som hjemmearbejde ved en 
computer. 

Gaver 
 

I årets løb har vi fået etableret den datamaskine, 
som vi fik penge til af de Knudsenske Grundes 
Fond, idet Karsten Bormlund, Jørgen Vig Jensen 
og Kaj Jensen alle meldte sig til at arbejde som 
systemansvarlige for edb. Jens Vittrup har nu 
tilsluttet sig denne gruppe.

Fra Semco har vi fået løfte om penge til en 
båndoptager til båndkopiering mm. i 1994.

Fra Bikuben har vi modtaget inventar i form af 
bogreol og skab til nogle af vore kort og store 
plancher.

Fra Menighedsrådet har vi fået bevilget penge i 
1994 og 1995 til indkøb af fotokopier af vore 
kirkebøger. Kopier frem til 1814-81 er indgået. 
Landsarkivet har fordoblet prisen til 2 kr/kopi.
 

Udstillinger 

 

Vi har i forbindelse med Johnny Wøllekærs 
foredrag i foreningen lavet en udstilling om 
fattiggårde. Udstillingen har også været vist på 
Skt. Klemensskolen i forbindelse med 
emneugens forældreaften, ligesom nogle klasser 
har fået udstillingen og arkivet forevist. I januar 
1994 har vi fra pastor Vesteds børn, C.E. Vested 
og Else Marie Lomholt, modtaget 40 
konfirmandbilleder fra 1915 til 1938. Kopier af 
disse billeder er nu udstillet.
 

Besøg i arkivet. 
 

Antallet af besøgende må siges at have været 
ringe, men efterhånden som vi får flere 
materialer, og det rygtes, at vi kan hjælpe med 
forskellige oplysninger, forventer vi, at besøget 
stiger. Der arbejdes med planer om en bedre 
synliggørelse af arkivet i hele sognet, f.eks. med 
udsendelse af foldere, der henvender sig til 
enkelte områders beboere. Fagfolk, der har 
besøgt arkivet, er imponeret af de gode rammer 
vi har, og som vi skylder Skt. Klemensskolen 
stor tak for.

JØRGEN TØLLØSE, Arkivleder



Givere til arkivet 1991 til 1993 
 

Vi vil gerne hermed benytte lejligheden til at sige tak til de mennesker og institutioner, der i det 
forløbne år har afleveret mange forskellige arkivalier.
 

Lise Albertsen, Søborg. 
Ernst Andersen. 
Poul Andersen. 
Sigrid Andersen. 
Anna Balslev. 
E. Bech Sørensen. 
Carla Beiskjær, Odense. 
Julius Berg, Odense. 
Valborg Birksdal, Dalum. 
Inger Brixner. 
Rita Toft Bruntse. 
Brændekilde-Bellinge Lokalh. Arkiv. 
Claus Børsen. 
Georg Ellegaard Christensen.
Hans og Solveig Damgård. 
Olav Degn-Andersen.
Kirsten Dorvil.  
Jytte Falk Døør, Nr. Broby. 
Fangel lokalhistoriske arkiv. 
Flemming Georgsen, Herning. 
Ingeborg Georgsen.
Egon Hansen.  
Folmer Hansen. 
Gerda og Knud Hansen. 
Henning Gorm Hansen, Årslev. 
Sara og Bendt Hansen.
Johan Horst. 
Astrid og Olav Peiter Jensen. 
Bente og Jørgen Jensen. 
Hans Jensen. 
Herdis Jensen.
Jørgen Jensen. 
Kaj Jensen. 
Karen Margrethe Jensen. 
Gerda og Henning Jochumsen. 
Ellen og Hans Laurits Johansen. 
Kirstine Johansen.
Otto Johansen. 
Margrethe Justesen. 
Tove og Svend Jørgensen. 
Kirsten og Ewald Kjær. 
Agnethe Kristensen.
Nielsine Kristensen.  
Birte Larsen. 
Grethe Larsen, Odense.
Olaf Larsen. 

Torben Larsen, Krogsbølle.
Else Marie Lomholt, Roskilde. 
Knud Lund, Odense Centralbibliotek.
Lise Lund, Odense.
Lise Lundsgård. 
Preben Lægteskov-Carlsen. 
Lis og Bent Madsen, Fangel. 
Ellen Madsen, Årslev. 
Erik Hellerup Madsen. 
Menighedsrådet, Jytte Boe Larsen.
Christian Møller.
Jytte og Bent Nielsen. 
Inge Holst Nielsen, Bellinge. 
Jørgen Nielsen, Hjallese. 
Leo Nielsen, Tarup. 
Leonard Sandy Nielsen.
Margrethe Pedersen. 
Lone Petersen, Ringe. 
Bent Rasmussen, Dalum. 
Bodil Hesel Rasmussen. 
Eskild Rasmussen, Als. 
Jytte Rasmussen, Odense. 
Ruth og Knud Rasmussen. 
Ringe Lokalhistoriske Arkiv.
Mary Schiermacher, Fangel.
Seden Lokalhistoriske Arkiv.
Skolebiblioteket, Skt. Klemensskolen. 
Karen og Chresten Skov. 
Skt. Klemenssskolen. 
Skt. Klemensskolens 10. kl. 
Stadsarkivet. 
Aage Søndergaard, Odense. 
Per Søndergaard.
Harald Sørensen.
Søren L. Sørensen. 
Anna Thomsen, Hjørring.
Ester Thomsen.
Kirsten og Parmo Thorslund.
Henrik Tølløse, Odense. 
Iris og Jørgen Tølløse. 
Jens Uldall. 
Carl Erik Vested, Tarup. 
Karen Vinsteen, Odense. 
Jens Vittrup. 
Martha Wichmann, Odense.




