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Foreningens beretning 1998
Af Knud Lund
Den 23. februar 1998 afholdt forening og arkiv den fælles generalforsamling. Til foreningens bestyrelse
genvalgtes Helge Klog og Knud Lund, mens Mogens Jensen blev nyvalgt for 1 år. Jens Vittrup og Eva
Kristensen blev suppleanter. Til revisorer valgtes Kaj Jensen og Svend Dirksen.
Efter generalforsamlingen fortalte arkitekter ved Odense kommune Søren Færch om kommuneplanen og
Stenløse sogn og Lise Bendix Madsen om sognets miljøværdier, stier, skove og især kommunens
ådalsprojekt. Endelig fortalte ungdomsskoleinspektør Ib Kolbe, Dalum Ungdomsskole, om
velfærdsprojektet i Skt. Klemensparken. Det var et stofmættet og indholdsrigt møde.
Lørdag den 23. maj havde foreningen inviteret til en vandring i Lindved. Som hele sommeren i øvrigt var
vejret ret barskt, men den vinterklædte vandrerflok fik alligevel en god oplevelse af den nye forstads korte
historie, takket været guiderne, Ruth og Mads Sløks store lokalkendskab. Vi fik også syn for sagn om
Lindved mølles lidt triste udseende og usikre fremtid, som der åbenbart ikke er offentlig interesse for at
rette op på.
Torsdag den 1. oktober fortalte Ole Jeppesen, der har skrevet speciale på universitetet om møller, specielt
om fynske vind- og vandmøller, og han satte vore egne møller i Lindved og Stenløse ind i en større
sammenhæng. Arkivet supplerede med en plancheudstilling. Direktøren for Innovision, som ejer Lindved
gård og mølle, havde desværre meldt fra. Til gengæld kunne Hans Ove Johansen som nuværende ejer af
Stenløse mølle fortælle om sit private bevaringsprojekt. Der bliver mulighed for, at foreningen kan besøge
møllen, når renoveringen en gang er fuldført. Om møllens historie kan man læse i et skrift af Julius Berg
fra 1992 med et fyldigt arkivudtog.
Tak til arkivets medarbejdere for en stor og uegennyttig arbejdsindsats også i 1998. Foreningen og
lokalsamfundet har et meget velfungerende arkiv, som man kan benytte med udbytte.
Arkivets beretning 1998
Af Jørgen Tølløse
I 1998 har arkivets halve snes medarbejdere fortsat arbejdet med at registrere indkomne arkivalier. Vi
benytter lejligheden til at sige tak og henviser til giverlisten side 31.
Specielt vil vi nævne en stor samling negativer fra Ejvind Bech Sørensens bo ved Lise Sørensen. Der er
mange billeder fra sognets liv i 1980èrne og 1990-erne.
Vi har i forbindelse med Stadsarkivets flytning udarbejdet en fortegnelse over vore protokoller fra sognets
foreninger. Medarbejderne har benyttet disse protokoller samt andre arkivalier til at skrive artikler til
årsskriftet.
Økonomisk støtte har vi fået fra Statoil tanken på Stenløsevej, hvor vi deltog i et loppemarked. I
forbindelse med nedlæggelse af forsamlingshuset som andelsselskab fik vi del i det afsluttende overskud.
Vi benytter lejligheden til at sige tak både til disse sponsorer og til alle andre, der via foreningen støtter
arkivet økonomisk.
Vi har i 1998 også påbegyndt planlægningen af udstillingen om sognet i Skt. Klemensskolens
skolebibliotek den 30. og 31. oktober 1999. Skulle nogen have lyst til at hjælpe med arbejdet i det daglige
eller specielt ved udstillingen, vil vi være glade for en hånd mere. Ligeledes håber vi at få endnu flere
arkivalier fra og om sognets liv.
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Det odenseanske "Aswan - projekt"
Af Helge Klog
En kunstig sø på 132 hektar ved Odense?
Under denne overskrift i Fyens Tidende d. 4.
februar 1958 vil man kunne følge starten på
overvejelserne om etablering af en kunstig sø i
Odense ådal. Ved at opstemme Odense å mod en
dæmning, hvor motorvejen skulle krydse Odense å
ved Dalum, skulle der etableres et vandreservoir fra
Dalum og 15 km mod syd til Borreby.
Grundvandsproblemer
Søprojektet havde sin baggrund i det stærkt
stigende vandforbrug i Odense kommune, samt det
formål at sikre rigelige mængder af ferskvand til det
stigende befolkningstal, den tiltagende industrialisering, intensiveringen af landbruget og det stigende antal gartnerier.
Odense Vandforsyning havde længe været klar
over, at det øgede vandbehov kunne give problemer
i fremtiden, da Fyn af geologerne karakteriseres
som et område med dårlige muligheder for
indvinding af grundvand. Der er vanskeligheder
med at finde jordlag med tilstrækkelig
ydedygtighed. Hertil kommer, at hvis der bruges
mere af det ferske grundvand, end der gendannes,
stiger det underliggende salte vand op og gør vandet
ubrugeligt til drikkevand.
Vandreserver
Derfor begyndte man at overveje udnyttelsen af den
værdifulde vandreserve, der er i de store
vandmasser, som gennem Odense å driver ud i
havet uden særlig udnyttelse. Det var derfor
nærliggende at undersøge mulighederne for
dannelse af et vandreservoir for overfladevand.
Vanskelighederne ved udnyttelse af denne reserve
ligger i de voldsomme svingninger, der er i åens
vandføring, idet vandføringen om sommeren kun er
en brøkdel af vandføringen om vinteren.
Ved at bygge en dæmning ved Dalum kunne der
skabes en sø, et reservoir, der kunne tæres på efter
behov. På denne baggrund startede Odense
vandforsyning søprojektet i 1957 med den hensigt
at sikre Odense by og omegn rigelig fersk vand,
således at den udvikling, der var i gang, også
fremover kunne fortsætte uden at blive hæmmet af
mangel på vand.
Søprojektets udstrækning
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Søprojektet
I 1960 foreslog direktør G.O. Andrup fra Odense
Vandforsyning, at man nu forberedte muligheden
for at indvinde overfladevand fra Odense Å i større
stil. Et vigtigt redskab skulle her være dannelsen af
den kunstige sø, og det blev beregnet, at en
opstemning fra kote 13 (dvs. 13 meter over havets
overflade) til kote 18 ville give en sø på 5 km2,
hvorved søbredden f.eks. ville nå op til mølledammen ved Stenløse Mølle. På den måde kunne
man skaffe 6,8 mill. m3 ferskvand ved i løbet af en
måned at sænke søens vandspejl 2 meter.
I de følgende år arbejdedes der som omtalt i Fyens
Tidende sept. 1967 videre med søforslaget og en
fredningsplan for Odense ådal fra Dalum til
Borreby Mølle. Der havde længe været arbejdet
med en fredningsplan.
I en betænkning fra Regionplanudvalget for Fyn
sept. 1964 kan man blandt andet læse følgende:
"Under likvidationen af Odense - Nørre Broby Fåborg jernbaneselskab i 1955 rettede Odense by en
henvendelse til selskabet om anlæg af en cykelsti på
det nedlagte baneareal på strækningen fra Dalumvej
til Bellingebro. Der var imidlertid ikke interresse
for sagen, som derfor måtte opgives". I
betænkningen kan man også læse om, hvordan man
ved udarbejdelsen af en fredningsplan burde lægge
afgørende vægt på udnyttelse af områdets rekreative
muligheder. Disse muligheder ville blive forøget
ved etableringen af den kunstige sø. Søen ville
tilføre landskabet nye æstetiske værdier og ville i
langt højere grad end end de nuværende forhold
give muligheder for mange former for friluftsport,
roning, fiskeri, camping m. v. Men søforslaget ville
medføre omfattende ekspropriationer af engarealer
og nogle bygninger f.eks Kalkværkshusene for
enden af Skovbakkevænget ville forsvinde i søen.
I Politiken fra dec. 1968 er der en omtale af det
odenseanske projekt, som man kaldte "Aswanprojekt" efter opdæmningen af Nilen. G.O. Andrup
gør igen opmærksom på problemet med
vandforsyningen og nævner, at han netop har
indstillet til Fredningsplanudvalget, at de steder på
Fyn, hvor der dannes mest grundvand,bør fredes.
Politiken fortsatte i jan. 1969 med en omtale af
nogle skitseplaner vedr. indretning af den kunstige
sø og nogle højhuse på søbredderne udført af ark.
m.a.a. Vilh. Sørensen.
I 70-erne blev det dog politisk besluttet, at Odense å
ikke skulle opstemmes. Søen blev endelig opgivet i
forbindelse med detailplanlægningen af motorvejen

syd om Odense i 1980-erne.
Men man havde i forventning om søen givet
bebyggelsen ved åen navnet Søparken. Trods
protester fra grundejerforeningen blev navnet
Søparken bibeholdt, selv om der ikke kom nogen
sø.
Vandforbruget
Vandforbruget havde i 70erne slet ikke udviklet sig
så kraftigt, som G.O. Andrup frygtede i begyndelse
af 1960-erne. Ledelsen af Odense Vandforsyning og
amtets teknikere regnede med, at det var muligt at
finde nye kildepladser for Odenses vandforsyning,
enten mod nord i området på grænsen til Otterup
kommune eller syd for kommunen i området øst for
Odense å mellem Nr. Lyndelse og Heden. I Fyens
Tidende dec. 1998 er der en liste over samtlige
vandværker, offentlige og private, i Odense
Kommune, som nu sørger for den nødvendige
vandforsyning af god kvalitet. Men vandforbruget
har været faldende gennem de sidste år, da det dels
er blevet dyrere på grund af afgifter og dels er der
indført vandmålere.
Efter fund af giftstoffer i vandet fra Skt. Klemens
vandværk blev værket lukket i 1994, og området
forsynes nu med vand fra Odense.
Ådalens fredning
I løbet af de seneste år har ådalens landskabelige
værdier flere gange været truet af byggeønsker, og
der er sket en væsentlig forringelse af naturværdierne langs Odense Å.
Med henblik på at sikre og udbygge de naturhistoriske, kulturhistoriske, arkitektoniske og rekreative interesser, der er knyttet til Odense Å, har
Odense Kommune og Fyns Amt fremsat forslag til
fredning. I følge Fyns Stiftstidende den 9. dec. 1998
er forslaget vedtaget af Odense byråd og amtet, og
man afventer nu den videre behandling i Fredningsnævnet.
Kilder
Grethe og Wilhelm Sørensens udklip om søprojektet.
Fyns Tidende 4.2.1958 og 5.9.1967*
Fyns Stiftstidende 7.12.1998 og 10.12.1998*
Politiken 22.12.1968 og 12.1.1969*
Regionplanudvalget for Fyn Sept. 1964
Odense Bys historie 1945-88
Odense kommune og Fyns Amts fredningsforslag 1998
Vandforsyningsplan 1997-2009
* Avisartiklerne findes i kopi i arkivets udklipssamling
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Stenløse-Fangel Sangforening 100 år
Af Mads Sløk
I året 1899 stiftedes sangforeningen som et
mandskor med lærer ved Stenløse skole Niels
Teglbjærg som dirigent. Der findes kun sparsomme
oplysninger fra korets første år, men da koret i 1905
blev omdannet til et blandet kor med 4 sopraner, 4
alter, 4 tenorer og 5 basser, blev der købt en
protokol og regnskabsbog, således at man bedre
kunne få bevaret vedtagelser og regnskaber for
eftertiden. Et af bestyrelsens medlemmer har altid
været arkivar, som sørgede for at have styr på
korets noder og hæfter.
Korets aktiviteter
Den 21. januar 1906 afholdt koret sin første
sammenkomst med den nye sammensætning i
Stenløse forsamlingshus. I juni samme år sang koret
ved jubilæumsdyrskuet i Odense, hvor kong
Frederik den 8. og medlemmer af det islandske
Alting var tilstede. Koret var i 1905 blevet medlem
af "Fynske Folkekor" og "Danske Folkekor", og det
kom ad den vej til at deltage i mange store
sangerstævner, hvoraf kan nævnes Tivoli i
København i 1912, Dybbøl i 1921 og Malmø 1931.
Korets medlemmer har kun brugt sangerhuer, når
de var sammen med andre kor ved div. stævner.
I tiden efter 2. verdenskrig, hvor danskere på grund
af hjælpen til de norske børn under krigen havde
mange gode forbindelser til Norge, arrangerede
man i 1949 sammen med sangkorene i Tommerup
og Vigerslev en meget vellykket turné til Norge,
hvor man havde uforglemmelige oplevelser og
knyttede varige forbindelser til sangerne i
Tønsberg. De kom året efter på genbesøg her.

Dirigenter:
1899-1918
1919-1956
1957-1962
1963-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1989
1990-1993
1994-
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Niels Teglbjærg
Carl Fr. Bruntse
Paul Rønsner
Wolfgang Joern
Niels Beck Sørensen
Johannes Kjærnulf
Carl Lund
Edel Hansen
Lis Andersen

Jubilæer
Foreningen har fejret en række jubilæer, som vi har
materialer liggende fra. De har fejret 50, 75- og 90
årsjubilæer, og nu i 1999 er det så 100 årsjubilæet,
der skal fejres ved en koncert på Ådalsskolen den 7.
maj. Mange af korets medlemmer har også deltaget
i koncerterne med "Fynske Folkekor" og "Danske
Folkekor", sidst ved en stor koncert i Odense
Koncerthus ved "Fynske Folkekors"s 100 års
jubilæum i 1996. I 1983 var koret på tur til
Sydslesvig, men aktiviteterne har væsentligst været
på Fyn
I de senere år har koret holdt koncerter i fynske
kirker, forsamlingshuse og på plejecentre, og der er
tale om adskillige hvert år. Derudover er der
koncert ved juletid og sæsonafslutning hvert forår
på Ådalsskolen. Antallet af sangere har i de senere
år været 30-35, hvoraf de fleste er damer.
Repertoiret består overvejende af danske sange og
salmer, men der findes da også uddrag af operetter,
revyer og sange fra popmusikkens verden. Man
holder sig til danske sange, og foreningens fane er
altid med ved koncerterne. Foreningen fik på
Valdemarsdagen i 1998 i den Fynske Landsby
overrakt en ny fane som gave fra Danmarkssamfundet.
Mange af sognets personligheder har igennem de
100 år været knyttet til koret, og de har haft stor
betydning. Det vil være uoverkommeligt at omtale
alle kormedlemmer, som findes i foreningens
protokoller og medlemslister. De har givet stabilitet
og kvalitet til koret ved at møde trofast op og være
med. Mange har fået tildelt foreningens sølv- eller
guldnål for 40- eller 50 års medvirken, og nogle er
udnævnt til æresmedlemmer.

Ester Pedersen, Oluf Balslev og Agnes Kjærnulf ved prøve
på Ådalsskolen 1982. "Oh! at være en høne"

Foreningens bestyrelse: Fra venstre: nr. 2 Lars Dam, nr. 4 Hans Andersen nr. 5 Johanne Andersen, nr. 6 Morten Clausen

Men lad os se på nogle få af disse trofaste medlemmer:
Lærer Niels Teglbjærg (1854-1920).
Lærer Teglbjærg var medstifter af sangforeningen
og formand og dirigent i foreningens første år. Hans
betydning kan læses i Årskriftet for 1995, hvor Bent
Rasmussen, Dalum har beskrevet ham som en mild
og myndig mand med fremragende pædagogiske
evner. Han var også med i Dalum mejeri og i
forsamlingshusets bestyrelse m.m. Det kan nævnes,
at der på 100 årsdagen for hans fødsel i 1954
samledes 40 mennesker, heraf 16 tidligere elever til
en mindehøjtidelighed på Stenløse kirkegård ved
den fredede grav.

og i 1937 blev også han udnævnt til æresmedlem.
Han var den sidste smed i Stenløse Smedie,
Stenløse Bygade 19. De sidste år lavede han som en
art hobby fine gode knive, som endnu findes i nogle
hjem og i arkivet.

Væver og gartner Hans Andersen (1853-1944)
Hans Andersen var også medstifter af
sangforeningen,
og
han
var
tillige
landsbyspillemand. Det sidste kom koret tilgode
ved, at han spillede basstemmen, når koret øvede.
Utallige er de fester og gilder, som han har spillet
ved sammen med egnens spillemænd. Han har også
spillet sammen med Carl Nielsen. Om de har spillet
med i orkestret Braga er ikke afklaret. Han kunne
transskribere noder til stemmerne og selv
komponere. I 1933 blev han æresmedlem af
foreningen. Han var en flittig mand, der også
passede jobbene som ringer, graver, klokker og
kirketjener ved Stenløse Kirke. Stenløse skole holdt
hvert år eksamensbal i forsamlinghuset, og dér
spillede han. Disse skoleballer var en tradition, som
holdt ved til en gang i 50-erne.

Walther Dolmer Jacobsen (1905-1995)
Walther var medlem af koret i 65 år og heraf 54 år
(1935-89) som formand. Det er en ganske
enestående indsats, han har ydet for foreningen.
Sang og musik havde en stor plads i Walthers liv,
og han var aktiv lige til sin død i 1995. Også han
var æresmedlem af foreningen.

Smed Morten Clausen (1857-1942)
Morten Clausen var også med, da foreningen blev
stiftet. Han havde i sine unge dage været dragon, og
det kunne ses på den ranke og sirlige mand. I
koret sang han bas sammen med Hans Andersen,

Lærer Carl Bruntse (1883-1973)
Lærer Bruntse var dirigent for koret i 37 år fra 1919
til 1956. Han havde sin egen måde at få sangerne til
at yde deres bedste på. Man kunne efter sigende
tydeligt se på hans minespil, om det var godt nok,
eller det måtte prøves én gang til. I 1949 ved
foreningens 50 års jubilæum udnævntes han til
æresdirigent.

Når man tænker på disse 5 gubber, der alle blev
omkring 90, så kunne man få den tanke, at
sangforeningen hjælper til et langt og aktivt liv.
Formænd:
1899-1904
1904-1914
1915-1922
1923-1924
1925-1931
1932-1934
1935-1989
1990-1991
1992-

Niels Teglbjærg
Hans Chr. Hansen
Peter Møller
Peter Rasmussen
Christian Nielsen
Hans Borreby Greve
Walther D. Jacobsen
Knud Ingemann
Leo Nielsen
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Volderslevs forsyning med vand
Af Folmer Hansen
Brøndenes tid
I ældre tid havde næsten hver gård og hvert hus i
Volderslev sin egen brønd. Den var mellem fem og
otte meter dyb. De ældste var sat af kampesten på
en egetræsramme. Senere blev det almindeligt at
mure dem med tegl, idet man sænkede rammen i
takt med, at man gravede brønden. Endnu senere
anvendtes store brøndringe af beton.
Fra ca. 1890 blev det almindeligt med håndpumper
af jern i stedet for træpumperne, og samtidig fik
gårdene lagt et jernrør ind i kostalden. Ved
vandingstid blev pumpetuden blokeret med en prop,
og vandet blev pumpet ind i krybberne. Hestene
blev vandet ved granittruget lige ved pumpen
undtagen i frostvejr.
Om sommeren vaskede karlene sig i et vandfad ved
pumpen. Om vinteren hentede de en spandfuld ind i
kostalden. Selvfølgelig var der ingen badekomfort i
stuehuset, og alt vand blev anvendt med omtanke.

Karlen, pigen og vandet
Til tjenestepigernes mange pligter hørte at pumpe
vand op og bære det ind til husholdningen. Ved
ølbrygning og storvask var det almindeligt, at
gårdens karle bar vand i mælkejunger og fyldte
gruekedlen og ekstra kar. På en fynsk gård sad den
jyske karl og lunede sig og kiggede i avisen efter
søndagsmiddagen, da gårdejeren viste sig i
køkkendøren og sagde: "Johan vil du ikke lige
hente en spand vand til Sofie?" Johan svarede: "A'
er ikke fæstet til at hente vand. A' er fæstet til at
køre heste." Gårdmanden tyggede lidt på den, så
sagde han: "Jamen vil du så spænde de to brune for
den fine vogn og køre op foran hoveddøren om ti
minutter." Johan tøffede over i vognport og
hestestald, og lidt senere kørte han op foran
hoveddøren. Gårdmanden kom ud på trappen fulgt
af Sofie og sagde: "Det er godt Johan. Nu kan du
køre Sofie hen til brønden."

Smed Søndergaards system
Allerede tidligt i 1920-erne, da byen havde fået
jævnstrøm fra værket på Dahlsvej 157, begyndte
smedemester Henning Søndergård, Volderslev
Bygade 4, at indrette elektriske pumper i nogle
brønde ved de enkelte gårde. Pumpen blev anbragt
på en jernhylde i brønden. På loftet over kostalden
8

anbragtes en beholder med en svømmer forbundet
med el-nettet. Den kunne med nogle få knipper
halm holdes frostfri. På den måde startede den
automatisk og sikrede konstant vand i stalden,
stuehusets køkken og bryggers.
I tiden fra 1920 til 1960 fik næsten alle huse og
gårde el-pumper og indlagt vand. Også fra ca. 1920
fik de første gårde badeværelse og centralvarme,
men hvor man brugte Søndergaards system, måtte
badeværelset ligge i stueetagen.

Planer om et vandværk
I 1996 skrev Niels Knudsen i Odensebogen (si. 68)
om den dansktalende tyske ingeniør Leon Terp.
Han var ekspert i at søge vand og lave brønde og
vandboringer. Han udførte mange boringer på Fyn,
og han hjalp med at oprette flere vandværker i de
små landsbysamfund.
Jeg husker, at han besøgte Volderslev ca. 1935 og
forhørte sig om nogen var interesseret i at få
oprettet et vandværk, men da Søndergaards
vandsystem nu var på de fleste af gårdene og i
nogle huse, var alt for få interesserede. Min far
Frederik Hansen (Bygaden 11) var interesseret i at
få vand til gartneriet, da det kneb med at få vand fra
en forældet brønd, selv om der var el-pumpe i den.
Nogle tørre somre i 30-erne betød, at der var alt for
lidt vand til effektiv vanding af grøntsager i
marken. Men Leon Terp kunne ikke få tilslutning
nok og opgav hurtigt planerne om et vandværk i
Volderslev.

Lindvedværket
Odense købstad voksede efter 2. verdenskrig og den
tørre sommer 1947 blev kritisk for Odense
Vandforsyning. Det stod Odense Byråd og den
tekniske ledelse klart, at man måtte til at hente vand
i omegnskommunernes undergrund. Man borede i
de brede enge omkring Lindved Å ved gartnerierne,
i engene ved Højby og engene sydøst for
Volderslev. Man fandt betydelige vandreserver,
men det var temmelig hårdt og kalkrigt vand. I
1948 eksproprierede man jord til opførelse af et
interimistisk vandværk lige ved åen og Lindvedvej.
Samme år tog man fat på at sende vandet til Odense
gennem en ledning på 50 cm i diameter.
Vandværkets areal tilhørte Knud Pedersen på
Volderslevgård, Volderslevvej nr. 100.
Man borede flere steder i engen, som lå 100 m fra
svinget Volderslev Bygade og Lindvedvej.

Engen tilhørte Johannes Rasmussen fra Voldgård,
og Odense Vandforsyning købte senere engen.
Boringerne medførte en sænkning af vandspejlet i
flere af brøndene i Volderslev. I de tørkeperioder,
hvor det gav problemer, påtog vandforsyningen sig
at bore brøndene dybere, mens man med målinger
fulgte brøndenes vandspejlshøjde.

der tale om en rabat på 40 % af den almindelige
takst. Selv om der var mange til stede, fastholdt
flere deres private anlæg. Swolgarth anerkendte, at
Volderslevvej 160 og Ribjergvej 25-27 burde indgå
i aftalen, selv om kendelsen ikke vedrørte dem. I
december samme år var vandledningen ført frem til
krydset Volderslevvej og Dahlsvej.

Den tørre sommer 1976
I den tørre sommer 1976 opstod der atter
problemer. Knud Rasmussen - Lindvedvej 16,
Knud Erik Rasmussen - Bygaden 10, Freddy
Knudsen - Bygaden 8 og Uffe Tange ejer af
Bygaden 6 klagede til magistraten i Odense, og
sagen blev indbragt for vandvæsenskommisionen
under amtet som en hastesag. Kort efter forelå en
kendelse, som meddelte, at Odense Vandfor-syning
skulle føre en rørledning til Volderslev med
stikledninger til de fire klagere og andre
interesserede. For at fremme interessen tog
Holger Jensen, Volderslevvej 150 fat på sagen og
indbød til et møde på Rønnegård. Ingeniør
Swolgarth fra Odense Vandforsyning forelagde
kendelsen og redegjorde for de rabatter, som man
kunne opnå ved at melde sig, inden
ledningsarbejdet var færdigt. Såvidt jeg husker, var

Vand til Skt. Klemens m.m.
Vandledningen fra Lindvedværket til Volderslev
var med vilje overdimensioneret, så den uden
problemer kunne fortsætte til Skt. Klemens. Dér var
man ved for Arbejdernes Boligforening at bygge
knap 300 lejligheder i Øster- og Vester-dalen dvs.
Skt. Klemensparken. Dertil nåede man i 1977, og
det har formentlig hele tiden været Vandforsyningens tanke, at de skulle levere vandet, men ledningen skulle deles på to finansår.
De fleste af de ejendomme, der ikke sluttede sig til i
1977, har siden sluttet sig til, men det er sket til den
fulde takst uden rabat. Ribjergvejs gartnerier får nu
vand fra en ledning på Energivej.
Sådan gik det til, at Volderslev ikke har eller har
haft noget selvstændigt vandværk.

Kort over Volderslev og Lindved
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Svenstrup-Stenløse Andelsvandværk og
Skt. Klemens Andelsvandværk
Af Jørgen Tølløse

1930-erne
Starten på Stenløse-Svendstrup vandværk
I 30-erne var man begyndt at bygge flere to-families
huse på Svenstrupvej og Møllevej, hvor lejerne
boede på første sal. For dem var det ikke særligt
spændende at skulle ned i gården for at komme på
toilettet, som faktisk var et gammeldags lokum.
Ligeledes kunne man også tænke sig at få mulighed
for at installere vand i køkken og badeværelse.
Den 4. juni 1936 samledes ca. 25 mennesker derfor
til møde i Stenløse Forsamlingshus. Ved mødet
orienterede ingeniør Jantzen fra fa. Brdr. Henriksen
om et projekt til bygning af et vandværk, som
kunne fås for 32.000 kr.
Til dirigent valgte man "Hr malermester Madsen",
som foranstaltede en afstemning, der viste, at 20
stemte for vandværk, 2 var imod og 2 var blanke.
Under dirigentens ledelse valgtes derefter
bestyrelse, som kom til at bestå af: gårdmand og
sognerådsformand
Jørgen
Jørgensen,
Svenstrupvænget 7a, gårdmand Hans Johansen,
Svenstrupvej 80, tømrer Jens Andersen, Svenstrupvej 42, maler M.P. Madsen, Møllevej 20,
Peder Christensen, Stenløse, og som suppleanter
valgtes købmand Anton Denning, Svenstrupvej 31
og gårdejer Jens Dalgaard, Stenløse Bygade 11.
Den 20. oktober samme år kunne fa. Brdr. Henriksen aflevere værket sammen med en regning på
32.675 kr. Regningen blev betalt med en veksel,
som skulle forrentes med 4½ % p.a., minus 10 %
som blev stående et år som sikkerhed for fejl og
mangler.
Værket skulle passes, og i el-foreningen brugte man
elektriker Alfred Hansen til løsning af mange
opgaver, så det gjorde man også i vandværket. Han
aflønnedes med en tilladelse til at dyrke jorden
omkring værket på betingelse af, at den blev holdt
ren for ukrudt.
Problemerne begyndte hurtigt at melde sig. Man fik
restanter og truede med at lukke for vandet, og da
der kom flere kunder til, besluttede man, at de nye
skulle betale samme målerleje som grundlæggerne.
Pengene skulle opkræves, og til den opgave ansatte
man gartner Hans Peder Andersen (Stenløse
Bygade 7).

1940-erne
Generalforsamlingen den 30. april var præget af
den tyske besættelse, idet mødet skulle begynde kl.
6½ af hensyn til mørkelægningen. Vinteren 193940 havde været den første af flere fimbulvintre, som
har det med at komme, når der er krig og andre
ulykker. Flere af de nedlagte vandrør frøs, og en
enkelt klagede for at få erstatning og/eller nedslag i
pris. Men fordi så mange havde haft
vandproblemer, turde bestyrelsen ikke give rabat.
Man præciserede, at alle rør skulle ned i en dybde
af 1,30 m. En dybde der under normale forhold er
frostfri. I protokollen virker det, som om tiden stod
stille. Man havde således ingen møder i perioden
mellem generalforsamlingen i 1944 og 1945 og det
samme gentog sig i 1947-48. Nogle af
generalforsamlingerne har været tamme. I 1949 står
der således: "Beretning og regnskab godkendtes og
bestyrelsen genvalgtes." Kortere kan det vist ikke
gøres. I 1945 og 1946 fik man udskiftning i
bestyrelsen, idet fire af pinonererne forlod
bestyrelsen: Hans Johansen, Jørgen Jørgensen, M.P.
Madsen og Peder Kristensen. Om den sidste skal
det fortælles, at han underskrev sig Kristensen, men
i protokollens tekster skrev man Christensen.
Målere eller ikke målere
I 1946 reviderede man foreningens takstpolitik.
Man havde 27 som betalte efter antal haner, og 16
betalte efter forbrug dvs. efter vandmåler. Omlægningen betød, at den årlige indtægt steg fra 3.900 kr
til 4.200 kr., idet målerlejerne var de, der fik den
største prisstigning bl.a., fordi de fik en minimumstakst på 96 kr., hvor den hidtil havde været 69 kr.
Målerne fandtes på ejendommene med kvæg og hos
gartnerne.

Vandmåler og afkalker
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Lejerne gav også problemer, idet nogle af dem
rejste uden at betale. Derfor besluttede man, at
ejeren af huset skulle hæfte for lejerens gæld.
Møllebakkens nybyggere
I 1948 købte tømrermester Ernst Andersen en mark
af gårdejer Jens Dalgaard fra Møllegård i Stenløse.
Jordstykket hedder i dag Møllebakken. Ernst
Andersen ville udstykke jorden, bygge og sælge en
række nogenlunde ens huse, som han vendte og
drejede på grundene, så indtrykket blev et varieret
byggeri. Han henvendte sig både til el-forening og
vandværk og bad om at få indlagt el og vand på
grundene. I sit svar skrev vand-værksforeningen
bl.a. : ". skønt De ikke i brevet anfører, i hvilken
juridisk egenskab De optræder i på grundejernes
vegne, så vil vi dog give Dem et foreløbigt svar,
idet ..." Man præciserede i brevet, at Ernst
Andersen´s byggeri ville kunne medføre en udvidelse af værket, som de "gamle" andelshavere ikke
var interesseret i, hvis det skulle komme til at koste
dem penge. Udbygningen af kvarteret skulle derfor
gå så stærkt, at værket ikke stod med vandledninger, som ikke samtidig gav indtægter fra nye
andelshavere. Man beregnede udgiften til Møllebakken og 3 huse på Stenløsevej til 10.500 kr.
Brevet underskrives "Med højagtelse p.b.v. Herluf
Pedersen, formand" og derefter fulgte den øvrige
bestyrelses underskrifter. De nye tider var kommet
til Svendstrup og Stenløse vandværk.

Da Ernst Andersen var gået i gang, ville man syne
rørene, inden de blev dækket. De skulle være 1,30
m under niveau, og de skulle kunne tåle en
trykbelastning. Man ønskede også, at hver grund
blev udstyret med en stophane. Da stophaner ikke
var til at skaffe, enedes man om, at der kun skulle
være stophaner i den side af vejen, hvor vandledningen lå. Det blev en kilde til evigt slagsmål i
de kommende år. Slagsmålet forværredes af, at man
ikke fik indtegnet stophanerne på kort eller tydeligt
markeret i terrænet, hvor de forsvandt under fliser
etc.
1950-erne
Generalforsamlinger
I 1950-erne afholdtes generalforsamling hvert år.
Men alt har tilsyneladende ikke været helt i orden,
og i 1955 fik man en vis udskiftning i bestyrelsen.
Ny koste fejer som bekendt bedst, for man skrev i
protokollen: "Bestyrelsen påtog sig at bringe orden i
de gamle papirer og regnskaber, som på nuværende
tidspunkt er i en sørgelig forfatning".
Man besluttede også, at målerne skulle aflæses
mindst én gang pr. år, og man ville gennemgå alle
husene med henblik på at tælle haner, for folk var
begyndt at sætte badeværelser i de gamle huse plus
haner til bilvask etc.
Ingeniør Stampe skulle søge at tegne kort over
ledningsnettet. I 1958 nåede man til at sætte
målerne ud af kraft, så alle nu skulle betale ud fra
antallet af haner, dog kørte landbrugene med dyr
efter en højere takst.

Vandværket, Svenstrupvej 43 B

11

Kommunen og vandværket
På bestyrelsesmødet den 12. december 1956
besluttede man at henvende sig til kommunen for at
bede den overtage værket. Siden protokolleres der
intet om denne henvendelse. Tiåret sluttede med, at
man drøftede, hvordan den nye skole - Skt.
Klemensskolen - skulle sluttes til, og hvordan
afregningsformen skulle være. Det endte med, at
kommunen kunne få vand, men skolen blev ikke
andelshaver. Kommunen kunne få vand både til
skolen, til lærerboligerne, men også til det
friluftssvømmebassin, som sognerådet drømte om
skulle være vest for den første blok på skolen. Man
drøftede en udvidelse af værket, for der var også
andre byggerier (Kildebakken, Jægerbakken,
Kløverbakken etc.) som krævede vand.
1960-erne
1960-erne startede hurtigt; for allerede den 7.
jannuar 1960 var der ekstraordinær generalforsamling med 29 andelshavere, idet bestyrelsen
ønskede en udvidelse af værket. Den vedtoges med
16 stemmer for og 13 imod. Det var som nævnt før
en nødvendig udvidelse. Et af de problemer som
kom til at præge de næste par årtier var værkets
kapacitet navnlig i de perioder, hvor de nyanlagte
haver skulle vandes.
Protokollen, som jo gerne skulle afspejle bestyrelsens virke, har nogle mangler, idet der ifølge den
ikke afholdtes møder mellem 14.7.1960 og
26.4.1962, og det kan jo ikke passe, for på det
tidspunkt planlagde man udbygningen af
Skovbakkekvarteret. Men det er muligt, at der har
været snak mellem bestyrelsens medlemmer, når de
mødtes "over hækken" eller lignende steder, men
protokolleret er det ikke.
Generalforsamlingen i 1962 medførte et generationsskifte, idet formanden N.E. Stampe var den
eneste der fortsatte, mens Svend Åge Frost og K.W.
Andersen kom ind, og i de næste mange år prægede
de sammen med Kaj Brønserud Larsen udviklingen.

De nye tider
I 1963 blev der i dagsordenen stillet forslag om og
på generalforsamlingen vedtaget, at man skiftede
navn fra Svendstrup-Stenløse Andels Vandværk til
Skt. Klemens Vandværk, Amba. I 1962 oprettede
man for første gang en check-konto. I 1963 gik man
et skridt videre og oprettede en girokonto, for i
1966 at gå over til at opkræve ved hjælp af girokort.
Man havde hele tiden problemer med restancer,
men i 1960-erne måtte man ikke lukke for vandet,
da det var livsnødvendigt.
Da man startede i 1936, kunne man som nævnt i
indledningen få vandværket passet mod, at Alfred
Hansen fik lov til at dyrke jorden. I 1965 måtte man
tilplante den, for der var ingen, der ville dyrke
noget på grunden. Samme år vedtog man, at ved
alle opgravninger skulle man så vidt muligt sætte
stophaner og indtegne dem på kort.
Bestyrelsen erkendte, at tiderne havde skiftet på den
måde, at det havde vist sig, at mundtlige aftaler
ikke duede, så fremover ville man have skriftlige
aftaler.
De nye tider kom også i form af, at staten på det
tidspunkt diskuterede og gennemførte en oplysningskampagne med titlen "Hvis krigen kommer"
dvs. atomkrigen. Værket havde derfor fået besked
på, at det skulle være muligt at pumpe vandet
direkte fra undergrunden til rørene uden ophold
over jorden med fare for forurening ved atomnedfald i filtrene.
Tandlægen rykkede ud og ville af hensyn til tændernes holdbarhed have vandet tilsat fluor. Men dér
stoppede man.
Udbygningen af området
1960-erne blev perioden hvor den store udbygning
skete. Kommunen udstykkede Bystævnet og Bystævnevænget. Ernst Andersen udstykkede og
byggede i Skovbakkekvarteret samt en stykke
henad Skt. Klemensvej med tilhørende vænger.
Ligesom han byggede fjernvarmecentralen, og elforeningen måtte købe jord af vandværket til

Svend Aage Frost, Knud Willy Andersen,(KW) Kaj Brønserud Larsen og Sejer Høgh
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placering af en transformator. Udbygning af området krævede, at værket byggede en ny drikkevandsbeholder.
Nogle af de nye husejere glemte at melde sig til,
så på et vist tidspunkt gik man i gang med at se i
vejviseren efter beboede huse, og man bad om at
få besked fra kommunekontoret om færdiggjorte
huse.
1970-erne
Havevanding
Det store og løbende slagsmål fra 1960-erne
fortsatte i 1970-erne: HAVEVANDINGEN. Det
dukkede op på næsten hver eneste generalforsamling. Mange af grundene var nyetablerede,
og planterne havde været dyre, så der skulle vandes
- mente man. Bestyrelsen forsøgte sig med mange
former for begrænsninger. Det eneste, der næsten
var fælles, var, at lørdag og søndag var der
vandingsforbud. Ellers var det variationer over et
tema: Ulige og lige husnumre fordelt på ugens fire
første hverdage, området inddelt i distrikter,
udsendelse af vandingspatruljer, anmodning om at
man ringede til bestyrelsen, når nogen vandede
uden for tiden. Man havde eksempler på, at der var
medlemmer, der vandede uafbrudt i tre døgn - men
man betalte heller ikke efter måler og dermed
forbrug. I 1971 kom det til en meget livlig generalforsamling, hvor der næsten blev sagt, at havevanding var en menneskeret. Hvis man ikke kunne
vande, så måtte man ind under Odense, og i tiden
lige efter kommunesammenlægning pr. 1.4.1970, så
var ordet sammenlægning et meget belastet ord. Da
der skulle opstilles kandidater til bestyrelsen fremførtes og protokolleredes det, at nogle ønskede en
formand, "der gik mere positivt ind for havevanding". Formanden Max Fixen blev genvalgt, men
da bestyrelsen nogen tid efter skulle konstituere sig,
skrev han til bestyrelsen, at han ønskede at
nedlægge hvervet som formand, og at han hverken
nu eller senere ønskede at motivere sin tilbagetræden.
El-prisen
I 1973 oplevede verden en oliekrise, fordi de
olieproducerende lande - OPEC-landene - slog sig
sammen og ville have mere for deres råvare - olien.
Det medførte en flerdobling af prisen på olie og
dermed på el, således at man skulle til at se på,
hvordan man brugte el. I 1975 brugte værket for
15.000 kr. el pr. år og prisen forventedes at stige til
30.000 kr. Prisstigningerne fik den følgevirkning, at

der i 1975 indkaldtes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor bestyrelsen fik mandat til
fremover selv at fastsætte priserne.
Skt. Klemensparken
I begyndelsen af 70-erne begyndte man at handle
med den jord, som i dag ejes af Arbejdernes Boligforening - Skt. Klemensparken. Da boligforeningen
i 1975 forberedte byggeriet, henvendte de sig til
værket og forespurgte om mulighederne for at få
vand fra det lokale vandværk. Bestyrelsen tog
henvendelsen alvorligt og anmodede amtet om en
forøgelse af retten til at indvinde vand fra ca.
200.000 m3 pr. år til 280.000 m3. Det fik man ikke
rigtig noget svar på, men Odense Vandforsyning
gik i gang med at føre en vandledning fra Lindvedværket til Volderslev og året efter til Skt.
Klemensparken, således at den fik vand fra Odense,
mens Skt. Klemens vandværk stadig ventede på
svar fra amtet. Vandværket protesterede i 1977,
fordi man fandt, at Odense var gået ind på det
lokale vandværks naturlige forsyningsområde.
1980-erne
I 1982 gik 35 % af værkets udgifter til el. Blandt
andet derfor foretog man i 1985 en ombygning, som
medførte en besparelse på 20.000 kr. Man havde
hidtil været afskåret fra at lukke for vandet hos
forbrugere ved restance eller overtrædelse af evt.
vandingsforbud. En ny lov gav fra 1980 tilladelse
til, at man lukkede for vandet. Hvor meget den har
været brugt vides ikke - men ofte kan alene truslen
jo banke nogen på plads.

Ledningsbrud
I oktober 1984 skrev man i protokollen, at man på
Svenstrupvej døgnet rundt kunne høre, at der løb
vand i kloakken, og det fortsatte så de næste år.
Endelig i begyndelsen af 1988 fik man lokaliseret
bruddet til en ejendom på Svenstrupbakken, hvor
der var et brud på vandledningen, så vandet løb
direkte i kloakken. Det brud kostede 50.000 kr. til
vand og eftersøgninger.
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Hårdt vand
Det lokale vand har på grund af det store
kalkindhold altid været hårdt, og det har medført, at
vaskemaskiner etc. hurtigere er blevet ødelagt af
kalk end så mange andre steder. På generalforsamlinger spurgte man derfor flere gange til
muligheden for, at værket blødgjorde vandet. Man
fik det svar, at det måtte værket ikke. Det måtte kun
private. Der blev derfor i nogle private hjem opsat
forskellige apparater til opløsning af kalken.

nKalkproblemer
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesarbejde er ikke altid idyl. I 1986 diskuterede man foreningens økonomi. Formanden K.W.
Andersen mente, at værket havde så stor en gæld, at
man måtte skaffe flere penge til afdrag ved en
afgiftsforhøjelse. Det mente kassereren Svend Aage
Frost ikke. Derfor meddelte han, at han ønskede at
træde ud af bestyrelsen et år før hans valgperiode
udløb, og det kunne man ikke rokke ham fra.
Flertallet i bestyrelsen pegede bl.a. på, at de ældste
ledninger var 50 år, så de skulle skiftes inden
længe, og der kom næsten ikke flere nye
andelshavere til. I 1985/86 var der således kun
kommet 9 nye andelshavere. Skt. Klemens var
næsten udbygget.
Økonomiske problemer fik man også ved de
tidligere omtalte ledningsbrud, hvoraf der kom flere
bl.a. et på Jægerbakken. Da man i 1988 fik
fjernvarme, gav det også ledningsbrud, men fa.
Hans Jørgensen & søn reparerede uden at kny deres
brud. Det år satte formanden K.W. Andersen på
eget initiativ en ringforbindelse ved Jægerbakken
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og Kløverbakken i sving. Han fik derfor en næse,
og man vedtog, at formanden ved større arbejder
skulle inddrage bestyrelsen.
Lillejuleaften 1987 havde der været hærværk på
værket, så pumpen havde suget så meget vand op,
at værket havde været oversvømmet. Reparationer
af bl.a. det elektriske system løb til sidst op i 80.000
kr. Derefter fik man en hærværksforsikring.
1990-erne
Vandmålere og vandtab
Tiåret startede med, at man sluttede en årelang
diskussion: Vandmålere eller ikke vandmålere. Ved
generalforsamlingen i 1990 forelå et forslag om
vandmålere. Bestyrelsen havde tilsluttet sig
forslaget, så da det kom til afstemning, kunne det
vedtages med et stort flertal. Samme aften
behandledes to sæt lovforslag fra bestyrelse og en
kreds af andelshavere. Man gennemgik dem punkt
for punkt og stemte om formuleringerne. De nye
vedtægter blev vedtaget med 57 stemmer for og to
imod. Ved generalforsamlingen opnåede K.W.
Andersen ikke valg. Han havde siddet i bestyrelsen
siden 1962 og som formand siden 1971.
Da man havde fået vandmålerne, skete der i første
omgang det, at man satte forbrugernes samlede
vandforbrug i overensstemmelse med det oppumpede vand - vist med et lille fradrag for utætte
vandrør. Da 1991 var gået, havde man oppumpet
198.000 m3 og solgt 116.000 m3. Tabet var på
82.000 m3 svarende til 41 %. Man skulle derfor
tilbagebetale knap 100.000 kr. i for meget
indbetalte forbrugsafgifter.
I 1994 havde man fået reduceret vandtabet til 17 %,
og selv om det ved enkelte målinger var lavere,
nåede man ikke meget længere ned, og man havde
ikke penge til udbedringer af nettet - og nogle
tænkte tilbage på de år, da foreningen fik mange
penge ind i tilslutningsafgifter.
Man havde i 1991 begyndt en intensiv jagt på
utætheder. Stophaneproblematikken var ikke løst,
idet man stadig diskuterede, hvor andelshavernes
problemer begyndte: ved skel eller ved stophane.
Man endte med at placere det ved skel, idet man
bl.a. var omkring Møllebakken, der i 1948 kun
havde fået stophaner på den ene side af vejen.
Desuden besluttede man, at ved alle fremtidige
opgravninger skulle der placeres stophaner.
Værkets VVS-mand Max Enggård gik også på jagt
ved alle vej- og fortovsarbejder og søgte at få alle
stophaner synliggjort og placeret i niveau med
overfladen.

Det åbne land
De ejendomme, der ligger og lå ude i det åbne land
(Grønvej m.fl.), havde fået og nogle får stadig deres
vand fra brønde. Kommunen ønskede jvf. div.
bestemmelser, at alle de ejendomme, der ikke
havde rent vand, skulle have vand fra et vandværk,
mens de andre ejendomme måtte fortsætte med
brøndvand, som dog til stadighed skulle
kontrolleres. Det måtte man så i gang med her, og
man fik på forskellig måde tilskud til de lange og
dyre vandledninger. I den anledning havde
vandværket i nogle år indbetalt et beløb til
Fællesforeningen af vandværker i Odense til
dækning af udgifterne ved etablering af vand til
"det åbne lands" ejendomme. Ved udmeldelsen i
1997 fik vandværksforeningen udbetalt sin andel af
det indbetalte.
Forureningen
Den 12. juni 1994 sprang den bombe, som nogen
vist havde ventet længe. Værkets boring var
forurenet. Man havde allerede da i flere år kunnet
koble sig på Odenses net f.eks. i tilfælde af brud
etc. Man slog derfor over på Odenses net.
Forureningen var triklorethylen. Der var undersøgt
for pesticider, klorfenoler, klorerende opløsningsmidler, benzin m.m. Senere oplyste Odense Trådvarefabrik, at de på deres grund ved siden af
vandværket havde haft et affedtningsanlæg, der
havde brugt triklorethylen.
I første omgang håbede man på, at man ved at
pumpe vand op af boringen kunne rense den. Men
det blev så dyrt, at man efter nogen tid opgav at
pumpe vand op, indtil boringen var ren. I 1994-95
udarbejdede fa. Rambøll & Hannemann efter møder
med bestyrelsen tre løsningsforslag:
1. Nedlæg vandværket og lad Odense Vandselskab
overtage det.
2. Køb vand fra Odense Vandselskab.
3. Find en ny kildeplads til værket.
Ved generalforsamlingen i 1995 var emnet til debat,
og mange talte. Protokolføreren satte navn på de to
hoveddebatører: Arthur Bugsgang talte for overgang til Odense og Svend Aage Frost for, at man
fortsatte med eget værk. 52 stemte for overgang til
Odense og 21 for bevarelse af værket. I 1996 var
sagen igen til generalforsamling, og referenten
skrev: "Emnet gav igen grøde til heftig debat, med
både saglige og usaglige indlæg og efter megen
diskussion, blev man enige om at følge et forslag
fra Bjarne Christensen om, at "Såfremt MLK (Miljø- og Levnedsmiddel Kontrollen) finder, at værket

ikke er egnet til at levere vand, skal vedtagelse ske
på en efterfølgende generalforsamling."
Nedlæggelsen
Bestyrelsen prøvede at få værket i gang, men amtets
krav til pumpninger og rensninger gjorde det
økonomisk umuligt. Ved generalforsamlingen i
1997 meddelte bestyrelsen, at hvis et flertal på
generalforsamlingen besluttede, at værket skulle
forsætte, så gik de. Dirigenten måtte meddele, at da
dagsordenen med forslag til nedlæggelse ikke var
udsendt i rette tid, så kunne forslag om nedlæggelse
ikke sættes til afstemning. Da Stenløse
forsamlingshus var lukket, var mødet flyttet til
Hjallese Forsamlingshus, hvor dommen faldt den
17. juni 1997: 40 stemte for nedlæggelse, 2 stemte
imod og 4 undlod at stemme.
Da Odense Vandselskab kun ville overtage værket,
når vandspildet var nedbragt til 10 %, måtte
bestyrelsen fortsætte arbejdet med at udbedre
værkets ledningsnet. Det lykkedes at nedbringe
procenten noget. Odense Vandselskab krævede en
tilslutningsafgift på 2.8 mio. kr. incl. moms. Alle
disse penge blev bl.a. skaffet ved andelshavernes
ekstraordinære indskud på 4.000 kr. pr.
andelshaver. Ved generalforsamlingen i 1998 fik
man gennemført en vedtægtsændring, således at
hvis overskuddet var så lille, at der ikke var til
administration og udsendelse af overskud til
andelshaverne, så kunne bestyrelsen give pengene
til et lokalt arbejde.
Medarbejdere
Foreningens bestyrelse har gennem årene ansat
forskellige mennesker til at løse opgaverne af
administrativ og praktisk karakter. Den første man
ansatte i 1926 var gartner Hans Peder Andersen,
Stenløse til at opkræve afgifterne til en løn af 36 kr.
pr. år. Den samme løn fik kassereren.
I 1942 fik vi igen sat et par navne på. Gartner
Svend Christensen, Svenstrupvej 56 ansattes i 1942
som passer af værket for 50 kr. pr. år samt ret til at
dyrke jorden omkring værket. Han fortsatte helt
frem til 1954. I perioden fra 1946 til 1955 var han
også medlem af bestyrelsen. Han afløstes af Chr.
Rasmussen, Svenstrup, som både passede værket og
var opkræver, og han optræder i protokollen helt
frem til 1972. Regnskabsføreren satte selv sin løn
mere ned end bestyrelsen i første omgang havde
foreslået, da Odense kommune overtog regnskabet,
idet de mest tidskrævende funktioner forsvandt ved
den lejlighed.
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Kassererne skiftede lidt mere, bl.a. har lærer Wessel, installatør Paarup Nielsen, tømrer Bernhard
Kjær Nielsen, bager Juul været kasserer. I dag er
Preben Lægteskov-Carlsen kasserer.
Aflønningerne har man undervejs nok reguleret på
kronebeløb, men de har faktisk hele tiden været sat
i relation til antal andelshavere. Dog har værkpasserens nok mere været sat i relation til antal
besøg og udvidelsen af værket.
I øvrigt repræsenterer vores net under vejene af
såvel vandledninger som kloakrør meget store
værdier. Pålidelige kilder har oplyst, at alene værdien af kloakledningerne i hele landet andrager ca.
200 milliarder, hertil kommer så vandledningerne.
Afslutning
I skrivende stund - marts 1999 - er arbejdet med at
ophæve foreningen ikke afsluttet, idet der mangler
nogle få regnskabstekniske finesser. Beboerne langs
Møllevej og Svenstrupvej har dog tydelig mærket,
at foreningen på et vist tidspunkt stoppede jagten på
utætheder samt ikke mindst
arbejdet med at forny ledningsnettet - kassen var
tom. Det ledningsnet, der blev skiftet ud i november
1998 til januar 1999, hørte til foreningens ældste,
og nogle af Skanskas arbejdere skønnede, at de
opgravede rør nok kunne være fra værkets start i
1936.
Kilder:
Svendstrup Stenløse Andels vandværksforenings
protokol fra
1936 til 1967, idet man dog den 2. maj 1963
skiftede navn til Skt. Klemens vandværk.
Skt. Klemens Vandværks protokol fra 5. februrar
1968 til 1999.
Af mundtlige kilder har kun foreningens formand
Kaj Brønserud Larsen været benyttet til en kritisk
gennemlæsning og diskussion om udlægning af
nogle uklare punkter i protokollerne.
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Vandværk: Alfabetisk Liste
Andersen, Jens 1936-43
Andersen, K.W. 1962-90 fmd. 71-90
Andersen, Peder 1945-48
Christensen, Carlsen Chrone 1962-85
Christensen, Poul 1953-55 fmd. 53-55
Christensen, Svend 1946-55
Christiansen, A. 1960-62 fmd. 60-62
Christiansen, G. 1958-60
Danielsen 1955-57
Fischer, Jean 1952-58
Fixen, Max 1963-71 fmd. 63-71
Frost, Svend Aage 1962-86
Georgsen, Marius 1948-50 + 1956-58
Hansen, Arne 1958-60
Hansen, Jens Peter 1945-51 fmd. 50-51
Høegh, Sejr 1978-99
Johansen, Hans 1936-46
Juul, Holger 1953-55
Jørgensen, Jens Kristian 1950-52 fmd. 51-52
Jørgensen, Jørgen 1936-46 fmd. 36-46
Kjærgaard, Poul 1957-62
Kristensen, Peter 1936-45
Larsen, Herluf 1950-52
Larsen, Kaj Brønserud 1963-99 fmd. 90-99
Larsen, Poul E. 1955-57
Lægteskov Carlsen, Preben 1988-99
Madsen, M.P. 1936-45
Nielsen, Bernhard Kjær 1954-58 fmd 55-58
Nielsen, Ejnar 1950-52
Nielsen, Johannes 1962-63
Nielsen, Aage 1952-54
Petersen, Eli 1952-53
Petersen, Herluf 1948-50 fmd. 48-50
Petersen, Poul 1958-60
Ploug, Bjarne 1990-91
Paarup Nielsen, Peder 1951-53
Rasmussen, Svend Aage 1955-56
Simonsen, Knud 1985-88
Skov, Christen 1943-48
Stampe, N.E. 1960-63 fmd. 60-63
Sunding, Flemming 1971-78 + 1991-99
Saabye, Svend 1946-48 fmd. 46-48
Tessin, Gunnar 1986-99
Thomsen, Karl 1948-50
Ulbeck, Ernst 1960-62
Wessel, A.V.1957-62

Håndværkere og virksomheder i sognet
Af: Svend Dirksen
Stenløse sogn var fra gammel tid et landsogn, hvor
beboerne og deres erhverv var knyttet til gårdene,
husmandsstederne og senere gartnerierne. I folketællingerne fra forrige århundrede har man flere
steder plads til to sæt erhverv. Det blev navnlig
brugt ved husmændene, og derved har vi fået en
viden om husmændene og deres bierhverv. Disse
bierhverv var en forudsætning for at klare sig som
husmand.
I 1800-tallets folketællinger og pastor Balslevs
notater, møder vi en lang række håndværk, som vi
slet ikke kender i dag, eller som har ændret sig
meget f.eks. bødker, hjulmand, kurvebinder,
skrædder, smed, snedker, stenkløver, træskomand
og tømrer. I det følgende vil vi gå dem igennem,
idet vi starter med de uddøde erhverv.
Hjulmænd
Hjulmændene lavede hjul til landsbyens vogne og
en del af karetmagerarbejdet til de stive arbejdsvogne.
Hjulmand Thedor Herman Hansen fik skøde på
ejendommen matr. nr. 12b, Svenstrupvej 27. Det
var et gammelt bindingsværkshus, hvorfra jorden
var udstykket fra Svenstrupvej 33. Han byggede
huset om og indrettede værksted i den vestre ende.
Foruden at være hjulmand var han i 1917 ringer ved
Stenløse Kirke. Han solgte nr. 27 til Hans Andersen, der kom fra Stenløse mark matr. 9e
(Vangledgårdsvej 49)
En datter har fortalt, at hendes far fik opstillet en
maskine til at udføre en del af arbejdet, og det var
nok en af de første maskiner i sognet til aflastning
af håndens arbejde.
Hjulmand Niels Hansen ejede i 1850 matr. 9 i
Svenstrup dvs. Skt. Klemensvej 97. Det var et
gammelt husmandssted med to korte længer til lo
og kreaturer. Der var også plads til et værksted. En
søn Lars Nielsen overtog ejendommen efter
faderens død. Lars Hjulmand var ikke gift, og da
han i 1930 døde, blev jord og ejendom overtaget af
Ejner Rasmussen. Han drev husmandsstedet til
1960, da jorden blev overtaget af Stenløse-Fangel
kommune til Skt. Klemensskolens første blok med
bl. a. gymnastiksalen.
En anden hjulmand var Lars Sørensen, hvis fader
var hjulmand og indsidder dvs. husmand uden jord i
Stenløse i 1854. Han boede i 1873 på ny i 1873
med Maren Pedersdatter, som var enke efter en

murersvend, var forloverne Mads Larsen, som var
husmand og væver, og Knud Nielsen som var
husmand og gartner i Svenstrup.
Klokkesnedker
I 1920'erne boede der på Møllevej 48, matr. 11e af
Stenløse By en klokkesnedker Nielsen, der lavede
urkasser. Det må have været de kasser, der blev
brugt til det, vi populært kalder bornholmerure,
men som egentlig dækker alle opretstående vægure.
Han solgte huset til en Bierring, som begyndte at
fremstille fyrværkeriartikler i snedkerværkstedet, og
derfor kom huset til at hedde "Krudthuset".

Krudthuset, Møllevej 46
Bødkere
Bødkere var i tidligere tid en vigtig del af
landsbysamfundet, for de lavede kar til at opbevare
slagtervarer og vand. Efter ændringen af landbruget
til produktion af forædlede landbrugsvarer bl. a.
smør kom smørdritlerne til.
I Volderslev havde man en bødker ved navn Hans
Rasmussen, som stammede fra en bødkerslægt, der
kom til sognet i 1812. Hans Rasmussen overtog
stedet efter sin fader i 1864. Bødkeriet holdt op i
1916, og da Hans Rasmussen var ungkarl, var der
ingen til at fortsætte. Huset lå midt i byen ved vejen
mod Ribjerg. Det må have været et gammelt
særpræget hus, for det blev revet ned i 1916 og
flyttet til Husmandsskolen ved Odense som en
seværdighed. Men det delte skæbne med skolen og
brændte, da skolen, der var hovedkvarter for
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tyskernes sikkerhedspoliti - Gestapo, blev bombet
af engelske flyvere den 17. april 1945.
I Stenløse var der også en bødker, Hans Hansen.
Han fik i 1801 skøde på matr. nr. 1 af Svenstrup på
parcellen nr. 2 af Lillemarken (ved folketællingen i
1845 er Hans Hansen 70 år).
Brøndgravere
Brøndgravere har her også været. Vi kender navnet
på Lars Nielsen, der boede på den ejendom, der
ligger Stenløse Bygade 23, bag gadekæret. Det var i
20-erne og 30-erne et husmandssted. Det blev i
1932 solgt til Karen og Karl Thomsen, og
brøndgraveren flyttede til Odense.
Jordemoder
Jordemoderhvervet havde, som vi skal se af det
følgende, også relationer til håndværkerne. I 1841
var jordemoderen Christiane Arentsen gift med
skomager Peter Larsen, og de kom fra Flemløse den
29. november 1841. Hun var født i 1809 og havde
gode vidnesbyrd. Ved sognerådsmødet d. 13. Juni
1842 fremlagde formanden en ansøgning fra
skomageren om, at han måtte forundes bevilling til
at drive skomagerprofession. Man besluttede at
anbefale ansøgningen til hans Højvelbårenhed hr.
Stiftamtmanden, og den bevilling blev imødekommet. Christiane Arentzen døde i 1886 som distriktsjordemoder.
Hvornår og hvem der derefter blev ansat som
afløser, er der ikke klaring på, men i 1932 døde fhv.
distriktsjordemoder Christiane Pedersen i Stenløse.
Det kan have været den mulige afløser.
Indtil 1. verdenskrig boede jordemoderen i det
stråtækte hus Svenstrupvej nr. 16, og under krigen
opførtes et nyt jordemoderhus i nr. 18.

Ringere og gravere ved Stenløse Kirke
Jobbet som ringer og graver var indtil 1963 et job,
som man havde som bierhverv, hvorfor det hører
med i denne sammenhæng.
Væver Rasmus Krohn,
Hjulmand Thedor Hansen,
Julius Andersen,
Gartner Hans Andersen,
Vejmand Rasmus Banke,
Skomager Marius Georgsen,
Georg Ellegaard Christensen,

1887 - 1899
1917
1917 - 1919
1919 - 1934
1934 - 1946
1946 - 1963
1963 - 1993

Malermestre
Mads Peter Madsen
I 1919 blev Mads Peder Madsen gift og flyttede ind
i Skovhuset ved Stenløseskoven. Samtidig begyndte
han som selvstændig malermester. I 1920 købte han
en grund på hjørnet af Møllevej og Svendstrupvej
(Møllevej nr. 20) og byggede beboelse langs Svenstrupvej og værksted langs Møllevej. Herfra drev
han sin malerforretning i 30 år. I de gamle regnskabsbøger kan man se, hvad det kostede at få
malet. I 1920 kostede en dagligstue, hvor der blev
brugt 9 ruller tapet, limfarvet loftet, malet 2 fag
vinduer og døre , malet fodpanel og ovnplads og
slået streger i alt 37,49 kr. En anden regning viser
reparation med tapet i 3 timer á 3,00 kr. Mads Peder
Madsen blev udnævnt til æresmedlem af Odense
Malerlaug på sin 90 år fødselsdag den 17. maj
1980.

Møllevej 20. I bygningen til højre var malerværkstedet.

Det gamle jordemoderhus, Svenstrupvej 16
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Jørgen Madsen
I 1949 løste Jørgen Madsen næringsbrev som
malermester og flyttede ind i på Stenløsevej 325.
Han gik sammen med sin far, M.P.Madsen og i takt
med byggeriet i Skt. Klemens blev det en stor
malerforretning med mange svende. Han gik også i
kompagniskab med Ernst Andersen, Kaj Sommer

og Poul Østergaard omkring byggeri og jordkøb.
Jørgen Madsen ophørte med malerforretningen i
januar 1986, hvor den blev solgt og flyttet til
Hjallese.
Preben Hauthorn Jensen
Malermester Preben Hauthorn Jensen begyndte sin
malerforretning i 1961 fra ejendommen Møllevej
50, hvorfra han driver sin malerforretning.

Ved rekonstruktionen af Ernst Andersens
virksomhed i 1960 byggede han en privat bolig på
Stenløsevej 301, samt et værksted på Stenløse
Bygade 24, og fortsatte derfra sin forretning, hvor
han var engageret i ca. 300 grunde i Skt. Klemens.
Han stoppede sin virksomhed i efteråret
1976 og døde i 1994.

Bent Jørgensen
Malermester Bent Jørgensen startede som
malermester i Odense 1966, hvor han havde
forretning til 1975. Da han på det tidspunkt byggede hus på Pilebakken 11, flyttede han forretningen dertil, men i 1983 flyttede han over på den
anden side af gaden til Pilebakken 8, hvorfra han i
dag driver sin forretning.
Tømrermestre
Jens Gustav Andersen
Mogens Strate
Tømrermester Mogens Strate overtog Ernst
Andersens forretning Stenløse Bygade 24 i efteråret
1976. Han fortsatte ikke med den byggeaktivitet,
der havde kendetegnet Ernst Andersens forretning.
Parcelhusbyggeriet var gået noget i stå, og han
arbejder i dag som tømrermester overalt i Odense.

Jens Gustav Andersen (Jens Tømrer) etablerede sig
som tømrermester på Svenstrupvej 42 i 1925. Han
havde arbejde med byggerier i lokalområdet og i
Odense. Sønnen Helge var udlært tømrer og læste
derefter til ingeniør. Han ville ikke overtage forretningen, så det blev en anden tidligere lærling, Ernst
Andersen fra Skt. Klemens station, der videreførte
forretningen.

Ernst Andersen
Ernst Andersen byggede værksted og beboelse på
hjørnegrunden Møllebakken/Svenstrupvej, herfra
begyndte han sin omfattende byggevirksomhed med
udstykning af grunde og opførelse og salg af parcelhuse i Skt. Klemens og Odense.

Søren Thode
På Lundsgård, Grønvænget 3 havde frøfirmaet
Dæhnfeldt indtil en gang i 1980-erne et stort
frølager. Da man nedlagde det, stod bygningerne
tomme i nogle år. I 1990 købte tømrermester Søren
Thode dem, og i november 1990 flyttede han sin
omfattende tømrerforretning fra Odense til
Grønvænget 3.
Poul Kjærgaard og Poul Rasmussen
Poul Kjærgaard og Poul Rasmussen arbejdede
sammen som tømrere fra 1964, hvor deres første
opgave
var
at
bygge
Leon
Barons
møbelpolsterfabrik på Svenstrupvej 82. De havde
ikke selv noget værksted, men lejede sig ind på et
værksted på Odensevej. Deres samarbejde varede til
1974, hvor Poul Rasmusssen lejede maskinsnedkeri
på Dalumvej, mens Poul Kjærgaard lejede værksted
i Værkstedsvænget ved Hjallesegade og fortsatte
med det til 1. august 1991, hvor han hørte op med
at være tømrer.
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Peter Ellegaard
Poul Kjærgaard solgte forretningen til sin tidligere
lærling Peter Ellegaard, som driver den videre fra
Grønnevænget 11, hvor Stenløse 2. skole havde
ligget fra 1840 til 1906. Huset brændte i 1940, men
blev genopført og han overtog huset fra sine
morforældre, Sigrid og Georg Andersen. Peter
Ellegaard har siden foretaget en del ombygninger på
ejendommen.
Henning Storm
Tømrermester Henning Storm, Svenstrupvej 43 har
specialiseret sig i vinduer til eksport under navnet
"Kiwi Byggeelementer".

at købe grunde og bygge på dem og sælge husene.
Det blev til huse i Skt. Klemens og Hjallese. Ved
Ejner Laursens død i 1980erne blev forretningen
nedlagt.

Svend Larsen
På Møllevej 11 flyttede bygmester Svend Larsen
ind i 1960-erne. Han købte i 1972 Herluf Larsens
hus og plantage på Svenstrupvej 24. Plantagen blev
ryddet og udstykket til Kirkestenten med 22 grunde.
Det oprindelige hus blev gennemrestaureret, og der
blev bygget indendørs svimmingpool og nyt stråtag.
I 1976 købte installatør Kaj Sommer huset og
indrettede kontorer på førstesalen over svimmingpoolen. Den 11. januar 1987 brændte huset ned til
grunden. Der blev senere opført et lager og to
beboelseshuse.

Svend Poulsen
Svend Poulsen var tømrer og bygmester og boede
Møllevej 40. Han byggede husene med overetage
på Svenstrupbakken i samarbejde med Vestre
Trælasthandel. Han arbejdede her i området
omkring 1969 og årene derefter.
Svenstrupvej 26, hvor der var værksted i baghuset.

Erling Hoffmann Hansen
Erling Hoffmann drev snedker- og tømrerforretning
fra Svenstrupvej 26. Han flyttede i 1971 til Nr.
Lyndelse.
Murermestre og bygmestre
I denne omgang vil der blive redegjort for sognets
murermestre, hvoraf nogle samtidig har været
bygmestre.
Ernst Garly
På Svenstrupvej 13 byggede Ernst Garly i 1948 et
hus, hvorfra han drev en murermesterforretning
med reparationer. Han købte også flere grunde,
hvor han opførte huse, som han siden solgte. Huset
på Svenstrupvej blev solgt i 1970erne, og forretningen blev nedlagt.
Ejner Laursen
Ejner Laursen drev en murermesterforretning i
Lindved. Da Bystævnet i 1960-erne blev udstykket,
købte han en grund på nr. 12 og byggede et hus,
hvorfra han drev sin forretning. Han fortsatte med
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Svend Poulsens byggeri på Svenstrupbakken 6.

H.C. Damgaard Hansen
Murermester H.C. Damgaard Hansen grundlagde
sin forretning i 1884 på Volderslev Mark ved Raaet
nu Energivej i Lindved. I 1921 overtog sønnen
Kristian Hansen Damgaard forretningen. Han har
blandt andet haft arbejdet ved opførelse af
ladebygningerne på Voldgård. Han var medlem af
bygningskommissionen
for
Stenløse-Fangel
kommune.

VVS-forretningerne
VVS-forretningerne og værkstederne hed tidligere
blikkenslagere, men den glose er nu forsvundet i
takt med, at vvs-folkene beskæftiger sig med
varme, vand og sanitet.
Max Enggaard
I 1968 flyttede Max Enggaard til Svenstrupvej 41,
men han havde stadig forretning og værksted i
lejede lokaler på Munkebjergvej 68. Han købte i
1987 den nedlagte fjernvarmecentral på Møllevej
22. Centralen var blevet overflødig, da fjernvarmen
var blevet lagt under Odense Fjernvarme. Der
forestod et stort oprydningsarbejde med at indrette
bygningerne til depot, lager og kontorer. Den 35
meter høje skorsten skulle rives ned.

Ove Jensen
I 1955 flyttede vognmand Ove Jensen ind på
Kløverbakken 10. og da han ikke kunne bygge
garage her, købte han i 1960 en villa på
Svenstrupvej 43. Her byggede han kontor og
garager til vognparken. Forretningen havde især
kørsel af materialer til vejbygning og andet byggeri,
og han leverede fra egen grusgrav i Davinde. Ove
Jensens forretning blev en af de største
arbejdspladser i Skt. Klemens. I 1990 lukkede han
og solgte grusgraven og huset på Svenstrupvej
43.Garagerne bliver brugt til lager og kontorer, men
beboelsen er udlejet til private.

Vognmandsforretninger
De store byggeaktiviteter i området har sammen
med andre aktiviteter medført, at vi i sognet har haft
flere vognmænd.

Christoffersen & søn
Arthur Christoffersen, Svenstrupvej 55A begyndte
vognmandsforretning i juni 1952. Han startede med
at køre med korn og brændsel for Stenløse Mølle
samt kalk fra kalkværket ved Kratholm. Det lå i det
område, hvor Ådalsskolen nu ligger. Han udvidede
med kørsel af sukkerroer til Sukkerkogeriet i
Odense samt mælketure fra gårdene i Stenløse og
Svenstrup til Borreby mejeri, og da det mejeri blev
nedlagt, blev mælken kørt til mejeriet "Odense". I
mange år var der kørsel for Stenløse-Fangel
kommune med grus og sten til vejene. Dengang var
mange kommuneveje ikke asfalterede, så der skulle
køres grus og sten i hullerne. Om vinteren var der
snerydning med sneplov og grusning af vejene. Det
blev også til opgravning af grus og sten fra grusgrav
i Vittinge og Davinde med levering til StencoBetonco A/S på Odense havn. I dag er forretningen
overtaget af sønnen Carsten, og forretningen bliver
ledet fra Fangel.

Svend Aage Frost
I 1956 begyndte Svend Åge Frost en forretning med
brændsel og vognmandskørsel fra adressen
Svenstrupvej 54. Han leverede koks og andet
brændsel til det hurtigt voksende Skt. Klemens,
hvor der i alle de nye huse blev installeret centralfyr
til fast brændsel. I løbet af 50-erne og 60-erne gik
flere og flere over til olie, så der blev mindre behov
for fast brændsel. Frost fik agentur for oliefirmaet
BP, men det gav ingen kørsel. Han begyndte derfor
at køre med grøntsager fra gartnerne til Gasa i
Odense. I 1958 byggede familien Frost hus på
Svenstrupvej 64. Herfra drev han forretningen til
dens ophør i 1986. Der var ingen garage til huset på
Svenstrupvej 64. Han måtte derfor opføre et
garageanlæg på Skt. Klemensvej 43b ved siden af
vandværket.

Afslutning
Så har vi omtalt de håndværkere og virksomheder,
som vi indtil nu har eksakte oplysninger om. Men
der har været flere i sognet. I 1836 var der en væver
Hans Hansen i Svenstrup. I 1846 var der en
husmand og væver Hendrik Nielsen i Svenstrup.
For enden af Skovbakkevænget lå Væverhuset,
hvor Niels Olsen boede i 1861. Han blev afløst af
Hans Andersen, som senere flyttede til Stenløse
Bygade 7 og blev gartner m.m.
Det har været vanskeligt at finde adresser på de
gamle håndværkere, så skulle der være nogen, der
ved hvor der har boet en væver, hjulmand, bødker
eller andre af de gamle håndværkere, modtager
arkivet meget gerne oplysningerne eller evt.
skriftlige eller mundtlige oplysninger, om deres liv
og virke.

Willy Henningsen
I 1963 købte Willy Henningsen et stykke jord
Kratholmvej 41 af gårdejer Hans Johansen,
Lindegården. Henningsen byggede et stort lager og
smedeværksted med tilhørende beboelse. Han
startede en VVS-forretning, hvor han samarbejdede
med tømrermester Storm om opførelse af drivhuse.
Det var en forretning med 8-10 svende. I 1982
lukkede Willy Henningsen forretningen og blev
boende til 1989, hvor bygningerne blev solgt til
Fyens Indeklima Service.
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Elektricitetsforeningen for Svenstrup og Stenløse
Af Jørgen Tølløse
Artiklen er hovedsagelig baseret på Skt. Klemens El-forenings 3 protokoller, hvoraf arkivet nu har fået overdraget de to ældste fra formanden
Poul Wermouth. Vi takker for bistand med hensyn til forklaring af bl. a. nogle faglige begreber.

1920-erne
Foreningens oprettelse
Den 26. februar 1921 samledes Stenløse og
Svendstrups beboere i petroleumslampens skær i
Stenløse Forsamlingshus for at høre om de nye
tider. Om det var den lampe, som
forsamlingshusets bestyrelse i 1906 besluttede
skulle hænge ved bagdøren, vides ikke. Men man
skulle drøfte, om man som så mange andre steder i
landsognene omkring Odense ville have
elektricitet. Nogle af sognets fremmeste mænd
havde indkaldt, og fra Odenses Elektricitetsværk
mødte en ingeniør. Han skulle fortælle om,
hvordan man fik lys over land. Han havde også et
sæt love med. Den dag fik den navnet SvenstrupStenløse Elektricitetsforening. Næste gang vi
møder navnet, er navnet skiftet til StenløseSvenstrup Elektricitetsforening. Så lad os fremover
kalde den el-foreningen, for den ender med at
hedde Skt. Klemens el-forening.

var bestyrelsesposterne en art borgerligt ombud,
men når man havde været i bestyrelsen i nogle år,
så var man fritaget i lige så mange år. Lokalt må vi
konstatere, at konsekvenserne af den bestemmelse
ikke har fundet vej til protokollen.

Vedtægterne
De love ingeniøren havde med svarede til de love,
som Bellinge el-forening aftrykte i sit skrift ved
75års jubilæet i 1996, så det har sikkert været et
sæt standardvedtægter. Vedtægterne arbejdede ud
fra det solidariske princip: én for alle og alle for
én. I protokollen noteredes 73 navne på
medlemmer, og da man skulle have fordelt
etableringsudgifterne opstillede man flg. faktorer,
der skulle indgå i fordelingen:
Ejendommens størrelse i tdr.land under plov
Ejendommens vurderingssum
Antal HK jvf. ejendommens maskiner
Antal lampesteder.
De to første faktorer indgik i beregningen af de
faste afgifter. Men hvornår de gled ud af beregningerne vil kræve et nøjere studium af de forskellige
sæt vedtægter. Men antallet af lampesteder fik
konsekvenser langt op i tiden, hvor man kun havde
én stikkontakt pr. rum.

Den første bestyrelse bestod af gårdejer Jørgen
Jørgensen, Svenstrupvænget 7, som fra 1929 til
1954 var formand for sognerådet i Stenløse-Fangel
kommune, gårdejer Anders Knudsen Andersen,
Lundsgård, købmand Jens Peter Hansen, Stenløse
Bygade 25, og Hans Christian Hansen, Damgård,
Damhavevej (1868-1934). Han blev den første i
familien og senere efterfulgt af såvel en søn som
en sønnesøn. Desuden var H. Marius Hansen med,
men ham mangler vi oplysninger om.

Bestyrelsen
Bestyrelsen kom til at bestå af 5 mand, og hvert år
skulle der vælges to eller tre medlemmer.
Hvad der også viser noget om de problemer, man
forventede ville opstå, er bestemmelsen om, at nok
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Hans Chr.
Hansen
Damgård
Medlem af
bestyrelsen
1921-23.

Betaling af el-net m.m.
Bestyrelsens første opgave var at skaffe penge. De
lånte 10.000 kr. hos husmand Hans F. Hansen,
Stenløse. Ham ved vi ikke så meget om, udover at
han var medlem af menighedsrådet i 1920, og dér
tituleredes han i protokollen som gårdejer. Han
lånte pengene ud til 5%, men da man i 1923 kunne
låne dem 1/4 % billigere i Sparekassen, måtte han
også gå ned, men i 1924 gik man op på 5 1/4%.
Man har således nøje fulgt markedsrenterne.
Da man skulle i gang med afbetalingen af
etableringsudgifter fastsættes flg.: 5 kr. pr. Hk som
motorerne var beregnet til, 1,30 kr. pr. lampested,
1,40 kr. pr. 1000 kr. grundskyld. Målerlejen sattes

til 50 øre pr. måned.
Taksterne for el sattes i 1922 til 3 øre for kraft og 5
øre for lys, hvilket også skulle være forholdet
mellem de to priser. I 1923 sattes priserne til 30 og
50 øre. Protokollen giver ingen forklaring, og
referatet af generalforsamlingen viser heller ikke
noget stormvejr over de høje priser, selv om det
var generalforsamlingen, der i mange år fremover
fastsatte priserne.
Vi har nogle af priserne fra de år, men de siger på
sin vis ikke så meget, da der er så mange faktorer,
der gør sammenligninger næsten umulige.
Restancer
I par. 5 taler man om restancer. Der var 8 dages
respit efter forfaldsdag, derefter skulle sagen
overgives til inkasso eller strømmen afbrydes.
Protokollen viser, at hverdagen var anderledes. Vi
kan følge en husmand over flere år, hvor han
forsøgte at få det hele til at hænge sammen. I
oktober 1925 var han i restance. Til jul bevilgede
man ham strøm til tærskningen. I 1928 skulle han
betale inden 8 dage, ellers gik sagen til inkasso. I
1930 skyldte han 186 kr., hvorom man vedtog: "de
skal inddrives på bedste måde". I september 1932
skulle han betale 50 kr. nu og her og derefter 25 kr.
pr. måned. Han var vist blot en af de mange, der
blev ramt af den økonomiske krise i 20-erne og 30erne.
1930-erne
En ulykke
Man startede 30-erne med på generalforsamlingen
den 15. oktober 1930 at bevilge et tilskud til en
enke, hvis mand som formand for en el-forening
var blevet dræbt af strømmen i en transformator.
Hun havde kun fået bevilget 17.000 kr i erstatning
ved højesteret. Alligevel gik der 2 år, inden man
her fik tegnet en ulykkesforsikring.

Måleraflæserens opgaver
I 30-erne gik livet videre og protokollen afslører
nogle af el-foreningens problemer. Husmand og
måleraflæser Rasmus Frederiksen, Vangeledgårdsvej 49, var måleraflæser og opkræver i 15 år fra
1928 til 1943. Han havde flere kasketter: han var
også skatteopkræver og radikalt medlem af sognerådet fra 1925-29 og i el-foreningens bestyrelse fra
1933-43. I 1931 fik han pålagt at se efter, om
radioantennerne til krystalapparaterne krydsede elledningerne. Andre gange skulle han se efter, om
grene rørte el-ledningerne, idet man en enkelt gang
taler om et strømtab på 27 %, og efter beskæring
var tabet normalt.
Krisen kradsede stadig, og på generalforsamlingen
i oktober 1937 vedtog man at forlænge kreditten
for 4 opkrævninger med 14 dage. Men det krævede
en vedtægtsændring, derfor holdt man en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse
af den ordinære.
1940-erne
Krisetider og rationering
I protokollen fra 1940-erne mærker man tydeligt
krigen og de deraf følgende unormale forhold. I
1940 meddeltes det, at prisen for el fra Odense steg
med ikke mindre end 50%. Da man forventede
flere prisstigninger, måtte bestyrelsen have et
mandat, så den uden generalforsamling kunne
hæve prisen jvf. Odenses takststigninger. I 1941
steg den til 30 øre for lys og 40 øre for kraft. Man
måtte lave en fordeling, således at Stenløses
maskinpark kørte 3 hverdage og Svenstrup og
Bellingehus - det nuværende Kratholm - de 3 andre
dage. Strømmen gik primært til landbrugets
tærskeværker og roesnittere m.m. I vinteren 44/45
strammede det endnu mere til, og landbruget måtte
kun starte maskinerne efter aftale med formanden.
Man havde også planer om bøder for overtrædelse
af den tildelte strømmængde. Man kan dog ikke
læse, om der har været idømt og opkrævet bøder.
Autorisationer
I de år oplevede man også flere ulykker og brande
som følge af forkerte installationer. Odense
Elektricitsværk meddelte, at fremover måtte kun
autoriserede elinstallatører arbejde med ledningsnettet. Man autoriserede Alfred Hansen i Stenløse,
Thorvald Hansen i Bellinge, Mathiesen i Allested
og Iversen i Dalum.
I 1949 dukkede elinstallatør Peder Paarup Nielsen
op og bad om autorisation. Den fik han, men kun
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på den betingelse, at han flyttede til kommunen.
Han flyttede så ind på Svenstrupvej 42, som
installatør Kaj Sommer overtog, da Paarup Nielsen
i 1952 søgte lykken i Australien.

foreningen ikke været ude for før. Man endte med,
at foreningen skulle betale de 75 % af hovednettet
og de nye beboere 50 % af luftledningerne på
vejen. I 1949 havde foreningen oparbejdet en stor
gæld, hvorfor man på en generalforsamling
besluttede, at foreningen ikke skulle give tilskud til
luftledninger, men den beslutning omstødtes på
næste generalforsamling.
25 års jubilæum i 1946
Man holdt jubilæum i Stenløse Forsamlingshus.
Der blev serveret steg, is, vine og cigarer. Prisen
var 3 kr pr. mand, for foreningen gav tilskud.
Traktementet er værd at bemærke, for både kaffen
og cigarerne var i 1946 absolut mangelvarer, og
vinen har man næppe drukket mere end et par glas
af pr. mand.

Aksel Damgaard Hansen
Formand 1943-44
Medlem af bestyrelsen 1942-44, 59-61

Gadebelysning
I 1939 havde gadebelysningsforeningen bedt elforeningen om at overtage udgifterne til strøm.
Man havde svaret, at de burde begrænse
gadebelysningen. I 1946 kom der andre boller på
suppen.El-foreningens
generalforsamling
besluttede sig for at overtage gadebelysningen. Til
gengæld fik man overdraget foreningens formue på
620 kr og 21 øre i kontanter, som kassereren
personligt mødte frem og overrakte. Pengene blev
sat på en speciel konto, der var reserveret til brug
for gadebelysning - efterhånden som man fik
materialer. I 1959 vedtog el-foreningens
generalforsamling "at bringe gadebelysningen i
tidssvarende stand". I 1966 dukkede de 600 kr. op
igen, men formanden svarede, at de forlængst var
brugt - til det de skulle.
Ernst Andersen
I disse år begyndte tømrermester Ernst Andersen at
røre på sig. Han havde overtaget sin mester Jens
Andersens værksted på Svenstrupvej 44. Første
gang - men langt fra sidste gang han optræder i
protokollen - var i foråret 1945, hvor han fik tildelt
40 kWh til sit værksted. Om det var en
ekstraration, eller det var en grundration, kan ikke
læses, men det var og er i alle tilfælde meget lidt til
et værksted med maskiner og lys, men det har
formentlig været efter reglerne. I 1948 købte han et
jordstykke af gårdejer Jens Dalgård. Det blev til
Møllebakken. En sådan samlet udstykning havde
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Indlæggelse af strøm i de sidste huse
Så sent som i 1947 følger vi slaget om indlæggelse
af el hos Karoline Jensen. Hun ville have sin nabo
Johannes Hansen med, men han ville vist godt
lurepasse og have hende til at betale ledningerne.
Bestyrelsen lagde imidlertid de 50% af prisen til
ledningen ud, og så måtte han betale, da han året
efter tilsluttede sig. Det blev også det princip, der
senere slog igennem ved alle udstykningerne: Man
beregnede den samlede pris for udstykningen.
Delte med antallet af grunde, og så havde man
prisen på tilslutningsafgiften for grundene i
området, som man så i løbet af ca. 3 år pristals- og
renteregulerede.
Carl Bruntse - regnskabsfører
I 1949 holdt førstelærer Carl Bruntse op og gik på
pension. Han stoppede også som regnskabsfører i
foreningen efter 25 år, og foreningen gav en gave
og holdt afskedsfest i forsamlingshuset for ham. I
festen deltog blandt andre den tidligere formand
Marius Hansen, som havde været formand fra
1927 til 1943. Blandt gæsterne var selvfølgelig
også den daværende formand Niels Otto Birkholm,
som var kommet til i 1944 og som fortsatte til
1957.
1950-erne
Fynsværket
I 1950-erne begyndte stordriften at vise sig på flere
måder. Odense kommune havde indtil da leveret
strømmen fra sit elværk på Klosterbakken. Odense
enedes med en række fynske kommuner om at
bygge et fælles kraftvarmeværk - Fynsværket.

Værket blev primært bygget til at producere el,
men man havde et spildprodukt i form af det varme
vand. Det ville man ikke hælde i fjorden, så
Odense kommune tilbød at aftage det og bruge det
til fjernvarme. Dette net udviklede og udvikler sig
stadig, så det nu forsyner både det gamle, men også
det nye Odense efter kommunesammenlægning i
1970 plus en række lidt fjernere områder som
Langeskov og Munkebo m.m.
Storforbrugere
De nye tider viste sig også i form af, at der nu
dukkede storkunder op, som ønskede
særbehandling og specielle - læs lavere - takster.
Den første storforbruger var Bellinge Frugtlager,
som brugte megen strøm til køling senere
indfrysning af kød m.m. Da man i 1951 ville
nedsætte prisen for privates forbrug over 3.000
kWh og virksomheders forbrug på over 6.000
kWh, sagde generalforsamlingen nej med
stemmerne 5 mod 4. Denne modstand holdt dog
ikke, og man fik specielle takster, men også
specielle krav til deres finansiering af transformere
m.m.

Transformer ved gl. vandværk.

Frysehus
Landet over begyndte man at oprette
andelsfrysehuse i begyndelsen af 50-erne. Her i
området ønskede man at bygge et hus på Stenløsevej lige overfor Kildebakken. Fryseanlægget
kunne skaffes, men da man nåede til ledninger,
krævede det en dispensation fra kobberledningerne, men man fik lov til at bruge ledninger
af jern mod at love, at de snarest ville blive byttet
ud med kobberledninger. Frysehuset hørte op ca.
1960, men blev først nedrevet nogle år senere.
Lejere
Lejere havde man ikke mange af, men nogle af
husene på Svenstrupvej 20-34 og Møllevej var af

hensyn til terminen baseret på, at der var lejere i
huset. Hidtil havde ejeren af huset hæftet for
lejerens evt. gæld ved bortrejse. Nu fik man indført
den bestemmelse, at ejeren inden 8 dage skulle
meddele foreningen, at lejeren var flyttet.
Kratholms ekstra måler
Ved et tilfældigt besøg i 1959 på Kratholm
opdagede man, at der var en uaflæst måler. Der var
brugt 35.285 kWh. Så gik man i gang med en
efterregning. Foreningen erkendte, at den skulle
vide, hvilke målere der var i området, og ejeren
erkendte, at han skulle have gjort anskrig, så man
endte i en mindelig ordning. Ejeren af Kratholm
skulle betale 4.000 kr. med 100 kr. pr. måned plus
renter af restgælden.
1960-erne
Mødereferater med liv
I 60-erne havde foreningens referent en lidt mere
poetisk åre, end man ellers møder i
foreningsprotokoller, hvor man til tider føler, at
kancellistilen hviler tungt på referentens pen. I
1961 skrev han ved konstitueringen: "Vi samledes
hos Jens Sørensen (Bellinge Frugtlager red.) i hans
nye fine lejlighed" og senere: "Vi drøfter sognets
ve og vel, såvel elforsyningen som skolen m.m. og
enedes om at lade måleraflæseren (Kaj "Post"
Jensen) save grene af, idet omfang det er
nødvendigt." Året efter løber pennen igen løs:
"Bestyrelsen udklædte til fastelavn", i øvrigt var
karnevallerne på det tidspunkt tidens store mode.
Byggeaktiviteter
1960-erne blev det tiår, hvor byggeaktiviteten i
Danmark kulminerede. Det gjorde den også i elforeningens distrikt, og det vil navnlig sige i Skt.
Klemens og Stenløse. Man byggede meget af
Skovbakkekvarteret, noget af Skt. Klemensvej,
Bystævnet og Bystævnevænget, Svenstrupbakken
m.m. Man kan med nogen vanskelighed følge
byggeaktiviteten og sætte gadenavne på. Men det
kræver lidt tålmodighed, for områderne omtales
ofte første gang med betegnelser som nord for
NN's gård etc. Første i senere faser for eksempel
ved slutopgørelsen sattes det nye gadenavn måske
på.
Samarbejde mellem el-foreningerne og EFFLA
El-foreningerne i omegnskommunerne havde
meget arbejde med de mange udstykninger og
entrepenørerne. El-foreningerne samledes derfor
og lavede nogle fælles retningslinier for, hvordan
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man skulle håndtere udstykningerne, autorisationerne og de faste afgifter i relation til
forbrugspriser. I 1960 kom Effla med et tilbud om
at overtage transformerne. Det afsloges ved
generalforsamlingen. Men da de kom igen i 1965,
vedtog man det både på den ordinære og den
ekstraordinære generalforsamling. Den sidste var
nødvendig, fordi det var en ændring af vedtægterne. I 1967 konstaterede formanden Alfred
Hansen i beretningen, at det var godt, at Effla
havde overtaget dem, for der havde været flere
dyre reparationer på dem.
Gadebelysning
I 1965 pressede man på for at få gadebelysning på
Damhavevej, Dahlsvej og Grønvej. Det endte med,
at arbejdet udsendtes i licitation til ihvertfald Kaj
Sommer og Konrad Smed Larsen. Tilbuddene
åbnedes, mens pressionsgruppen var tilstede, og
den var utilfreds med, at sognets 3. installatør
Svend Aage Hermansen, Lindved ikke også var
indbudt. Men på dette tidspunkt trak det op til en
strid med Hermansen, og året efter gik det galt,
fordi Hermansen i Lindeparken lavede
ledningsnettet af gamle kobberledninger med for
mange sammenstykninger.

Transformer ved Stenløse Bygade

26

Nye tider
Kommunen dvs. Stenløse-Fangel kommune havde
i 1966 ansat kommuneingeniør Erik Eriksen. En af
hans opgaver var at syne færdige huse og udstede
byggeattester. El-foreningen bad derfor om, at han
også så efter, om el-ledningen var trukket i den
rigtige højde over terræn og bygninger.
Da Svend Christensen, Svenstrupvej 56 midt i 60erne solgte den mark, der blev til Svenstrupbakken, bad han om, at el-ledningen blev udført
som et jordkabel, men da "det ikke findes andre
steder i foreningens område og ikke anbefales af
”???". Hvem der ikke ville anbefale kan ikke tydes.
Man afslog anmodningen, men i 1969 accepterede
man jordkabler, og i det næste årti gik man i gang
med at lægge ledningerne i jorden.
Generalforsamlingerne
De strenge formaliteter har ikke altid præget
afviklingen af generalforsamlingerne. Specielt
forsynder man sig mod at vedtage punkter, der ikke
er optaget på dagsordenen dvs. under even-tuelt.
Ernst Andersen foreslog i 1962, at man skiftede
navn til Skt. Klemens El-forening. Det "vedtages".
I 1963 var den gal igen, for der vedtog man under
eventuelt at indføre fotorelæer til styring af
gadelygterne.
I 1969 stillede bestyrelsen forslag til takster for det
følgende år baseret på det gamle princip om faste
afgifter og forbrugspriser. På generalfor-samlingen
stilledes det langt mere radikale forslag: Alt skulle
betales over forbruget. Forenings-praksis udsiger,
at det mest omsiggribende forslag sættes til afstemning først. Men bestyrelsen satte sin gamle traver
frem og fik det forslag vedtaget. Ved en samtale i
1998 med et bestyrelsesmedlem konstaterede han:
"Det var nok en formel fejl, men bestyrelsen fik sit
forslag igennem".
Udbygningen
I 1968 var der 561 forbrugere og en stigning i
forbrug på 33 % i det sidste år. Installationerne
skulle forbedres, og man stillede det krav til nye
installationer, at de skulle være på 1500 watt af
hensyn til vaskemaskiner etc. Hvor en efterrationalisering siger, at man burde have drøftet
ampèrespørgsmålet.
Udbygningen stillede store økonomiske krav til
foreningen. I 1968 lånte man 65.000 kr. som skulle
tilbagebetales med 11.000 kr. pr. halvår plus
renter. Man havde en negativ formue på 8.488 kr. I
1969 lånte man 100.000 kr og havde en kassekredit

på 100.000 kr. Negativformuen var vokset til
28.502 kr. Det var således med nogen frygt, at man
på generalforsamlingen nævnte ordet kommunesammenlægning. For den kunne også medføre, at
foreningen blev nedlagt og indlemmet under
EFFLA eller Odense kommunale Elforsyning.
1970-erne
Den 1. april 1970 var den dag, som mange havde
frygtet, for der skete sammenlægningen med Odense købstadkommune. Mange frygtede, at el-foreninger også blev nedlagt og opslugt af et større
væsen. Det er dog ikke sket - endnu.
Skt. Klemens el-forening tog initiativ til at indbyde
11 transformerforeninger fra de tidligere omegnskommuner til et møde, hvor man opstillede en
række krav til gadebelysningen. Man ønskede, at
kommunen overtog gadebelysningen vederlagsfrit
mod, at de fremover betalte driften og ved ligeholdelsen. Forbruget skulle opgøres på grundlag af en
timetæller for tændt lys og pærestørrelser, og
denne opgørelse skulle danne grundlag for
afregning med transformerforeningene. Der skulle
udarbejdes et kort over nettet, og kommunen skulle
overtage driften pr. 1. april 1971. Men man kunne
ikke blive enige om vilkårene for de nye
udstykninger, som Odense elforsyning dog senere
har overtaget.
Institutionerne
I el-foreningens område fandtes og byggedes i 70erne nogle kommunale institutioner, som fik en
særstatus. I 1961 var det begyndt med Skt.
Klemenssskolen, og i løbet af 1970èrne fik vi Skt.
Klemens Børnehave, Skt. Klemensvej 99 og
Svenstrup Børnecentret, Østerdalen 6 samt Skt.
Klemensparkens Plejecenter, Østerdalen 2-4. De
blev optaget som forbrugere, der ikke var
andelshavere/medlemmer. De skulle betale en
merpis på et par øre pr. kWh til gengæld slap de
for den faste afgift.
50års jubilæum
I 1971 fejrede man foreningens 50års jubilæum.
Igen skete det ved en fest i Forsamlingshuset med
130 deltagere, som hver betalte 30 kr. I festen
deltog den første formand Anders Knudsen
Andersen, regnskabsføreren gennem mere end 25
år Carl Bruntse, Aksel Damgaard, installatør Kaj
Sommer samt andre håndværkere og forretningsforbindelser.

1980-erne
1980-erne blev tiåret, hvor udbygningen af Skt.
Klemens i realiteten var fuldført. Det bemærkes i
beretningen til generalforsamlingen i 1988, at der
næsten kun var kommet nye huse til på nogle
koteletgrunde, som var opstået ved deling af en
stor grund i to.

Hans Damgaard Hansen
Medlem af bestyrelsen 1973-

Selvaflæsning og økonomi
Foreningen gik over til, at forbrugerne selv skulle
aflæse og indberette deres målere. Ved udskrivning
af girokort i 1981 skønnede foreningen, at
forbruget ville stige med 3% det næste år. I 1988
konstaterede man et fald på 7,5 %. Årsagen søgte
man i de intensive sparekampagner. Dertil skal dog
nok lægges, at diverse afgifter i 1987 udgjorde 64
% af forbrugernes totale pris, så selve prisen har
nok hjulpet på spareiveren og samtidig mærkedes
nogle af de økonomiske nedture med kartoffelkur
etc. Der var også tab på konkurser og
betalingsstandsninger, samt familier der pludselig
flyttede uden at efterlade andet end en stor
elregning.
Den nye teknik slog igennem ved, at man nedlagde
flere og flere jordkabler f.eks. Møllebakken og
Kildebakken i 1983, Svenstrupbakken og Kratholmvej i 1986. Samtidig gik man i gang med at
lave henlæggelser til renovering af nettet.
Det foresloges på generalforsamlingen, at man
placerede pengene i statsobligationer, som på det
tidspunkt kunne købes til lave kurser og kort tid
efter indløstes til kurs 100. Da flere medlemmer på
generalforsamlinger ønskede flere jordkabler,
måtte formanden slå koldt vand i blodet på dem og
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sige, at jordkabler var dyre, og at man ikke kunne
være sikker på at få strøm altid, for gravemaskiner
havde det med at rive jordkabler over.
En erhvervsdrivende ønskede 500 kr. i erstatning
for en times strømafbrydelse. Hun fik det svar, at
hun kunne have meddelt EFFLA, at hun ville være
abonnent på en ordning om uophørlig at få retableret nødstrøm.

Alfred og Julie Hansen

Fester
I 80-erne indtraf også en lang række mere
glædelige begivenheder. Den 15. oktober 1981
fejrede man foreningens 60årsdag ved en
sammenkomst. I 1983 fejrede man Alfred Hansen
25års dag som formand for foreningen og Jens
Sørensens 25års dag i bestyrelsen. To år efter
fejrede man Alfred Hansens 40års dag i
bestyrelsen. Men allerede den 17. janaur 86 døde
han.
Fra det første sæt vedtægter har det været bestemt,
at bestyrelsen kunne ansætte lønnet medhjælp, og
det har man så gjort til jobbene som aflæser og
opkræver, samt kasserer eller regnskabsfører.
Menige bestyrelsesmedlemmer har således aldrig
fået diæter. Ligesom de beløb der gennem tiderne
er udbetalt til bestyrelsesmedlemmer, der trak
læssene aldrig har været af en størrelsesorden, så
man kan tale om bengnaveri. I protokollen findes
første gang i 1981 en notits om, at bestyrelsen tog
på en tur til Motel Haderslev med overnatning.
Denne udflugtsform er derefter blevet benyttet
hvert år til en eller anden jysk kro.
1990-erne
Ved indgangen til 90-erne skete der ændringer i det
daglige samarbejde med installatør Kaj Sommer.
Kaj Sommer blev 60 og fusionerede med Linde El.
I løbet af eftersommeren besluttede man efter
nogle gnidninger at stoppe samarbejdet og
fremover at samarbejde med El-compagniet.
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Triple-afgifter
Den nye teknik vandt frem og gav på sin vis en
mulighed for tilbagevenden til de gamle tider, hvor
maskinerne ikke måtte bruges på bestemte tider af
døgnet. Man gik over til at bruge, hvad man kunne
kalde en pisk- og gulerodmetode. Man havde fået
udviklet et system, så man døgnet igennem kunne
overvåge forbrugernes samlede forbrug. I første
omgang satte man systemet i gang hos
storforbrugerne. I anden omgang installerede man
systemet i transformertårnene, så man kunne
aflæse forbrugernes samlede strømforbrug i løbet
af døgnets 24 timer.
I den følgende opgørelse er alle tal fra 1991.
Den dyreste spidsbelastning var tiden mellem 7.30
og 12.00, samt fra 17.00 til 18.30. På det tidspunkt
kørte fabrikkerne og om aftenen elkomfurerne
m.m. Prisen var 60 øre pr. kWh. Den midterste
takst var fra 6.30 til 7.30, fra 12.00 til 17.00 samt
fra 18.30 til 21.00. Prisen var 34 øre pr. kWh.
Den billigste takst var fra 21.00 til 6.30, og man
opfordrede folk til at bruge tørretumlere, vaske- og
opvaskemaskiner i det tidsrum. Prisen var 21 øre.
Forbrugerne opfordredes gang på gang ved
generalforsamlingerne til at udnytte de billige tidsrum, så foreningens samlede købspris for el kunne
blive lavest mulig til gavn for alle. Dette
prissystem er nu under afvikling, idet
minimumsprisen sættes op og maksimumsprisen
sættes ned. Ordningen forventes at forsvinde i
løbet af få år.
Miljøinitiativer
I disse år søgte man at gøre Danmark grønnere og
neddæmpe miljøpåvirkning fra kraftværkernes
udslip. Man stilede derfor mod at udnytte naturens
resourcer bedre. Man ville f.eks. gerne udnytte den
gylle, der skabtes i landbruget. På Østermarksvej
etableredes Fangel Miljø- og Energiselskab også
kaldet Fangel Biogasanlæg. Her brugte man gyllen
til at fremstile gas. Det varede dog et par år, inden
man var over værkets begynderproblemer med
udslip af ubehagelige lugte.
Gassen brændte man af og leverede fra 1988 varmt
vand til Odenses fjernvarmenet. Den 1. juli 1991
havde man udbygget med en gasmotor, der
leverede 4 mio. kWh pr. år. I 1998 opstilledes to
vindmøller på marken mellem Dahlsvej og
Bramstrup gods samt en ved Damgård. Disse tre
møller er beregnet til at levere 3.85 mio. kWh i
gennemsnit pr. år. Hvis man på forskellig måde

omregner værdien af hele produktionen af el og
fjernvarme til kWh, så er der tale om 15.850 mio.
kWh. pr. år. Skt. Klemens El-forenings årsforbrug
er på 13 mio. kWh.
Skt. Klemensparken
I begyndelsen af 70-erne glippede en udstykning
for Ernst Andersen, således at de jordstykker som
Hans Borreby Greve, Peder Lysemose og A. P.
Petersen ejede blev solgt til anden side og
Arbejdernes Boligforening overtog dem. De
byggede i 1976 240 huse/lejligheder, som Skt.
Klemens El-forening skulle levere strøm til. Man
enedes dengang om, at der skulle være tale om
kollektiv måling af strømforbruget ved transformerne.
Boligforeningen sparede på den måde tilslutningsafgift for måler mod selv at betale alle etableringsudgifter. Boligforeningen foretog fælles afregning
og fordelte strømforbruget på grundlag af boligstørrelser. Dertil skal føjes, at det var en administrativ lettelse for el-foreningen, og man havde
ingen økonomisk risiko med forbrugere, der evt.
rejste eller på anden måde ikke betalte deres
regning.
I 1994 rettede boligforeningen henvendelse til elforeningen og bad om at få aftalen fra 1976 ændret,
så man fremover fik individuelle afregninger. Det
var el-foreningen ikke interesseret i af flere
årsager. Man ville ikke have beboerne som
andelshavere, idet man var bange for, at de på
generalforsamlinger og i bestyrelse ville lægge op
til en politik, der medførte, at foreningens formue
hurtig blev brugt f.eks. til lavere forbrugspriser.
Administrativt var man ikke gearet til at få 240 nye
kunder, som man frygtede ville være ustabile
betalere bl.a. på grund af den store udskiftning i
Skt. Klemens-parken (tallet har været oppe på 1/3
pr. år). Man søgte at få foreningen og/eller
kommunen til at være opkrævere. Men efter
kendelser i såvel Elprisudvalget som Konkurrencenævnet måtte man bide i det sure æble og gå i gang
med at få anlægget bygget om, så hver bolig fik sin
måler.
Man fik ganske vist at vide, at man ved en dom
formentlig kunne have fået juridisk ret dvs. en
fastholdelse af den fælles aflæsning, men da den
form havde vist sig at føre til uansvarlighed med
forbruget, var et lovgivningsinitiativ på vej, der
ville medføre, at der over en årrække over alt
skulle gennemføres aflæsninger af hver bolig for
sig.

Lønnede job
El-foreningens vedtægter giver grundlag for at
ansætte lønnet medhjælp. De folkevalgte har til
tider også fået en vis form for aflønning. Der har
dog aldrig været tale om "fede ben", men derimod
om en vis form for dækning af afsavn af familie og
fritid. I det følgende vil der blive en gennemgang
af nogle af de lønnede medhjælpere, der i gennem
de mange år har været foreningens ansigt ud ad til,
og det har til tider været ansigter, der har passet
jobbene i mange år og sågar med 25års jubilæum.
I de første år skiftede måleraflæserne og opkrævere
tit. Det var folk som landpost Peder Mortensen,
K.M. Clausen, Henning Palmvig, Chr. Stensdal,
Albert Rasmussen og Rasmus Chr. Larsen. Vi
kender ikke meget til dem, så vi vil gerne have
oplysninger fra efterkommere eller andre. Et par
gange undervejs slog det gnister, så de fik to dage
til at bringe orden i regnskabet, og så var det ellers
slut. Man skal huske, at på den tid havde
opkræverne kontanter mellem hænderne.
Jobbet som regnskabsfører skiftede også lidt i
starten, men i 1924 kom førstelærer Carl Bruntse
til, og han havde jobbet de næste 25 år. En
sammenligning mellem jobbenes aflønning viser,
at måleraflæseren var lønførende, for i 1948 fik
han 500 kr., mens Bruntse siden 1938 havde fået
200 kr. om året.
I 1943 stoppede Rasmus Frederiksen efter 15 år
jobbet, og købmand Jens Peter Hansen, Stenløse
Bygade 25 kom til, og han havde så jobbet de
næste 10 år. J.P. Hansen stoppede nok, fordi han
ville have lønforhøjelde. Det fik han ikke, men den
næste måtte man give 10% mere, nemlig 880 kr.
pr. år. Derefter kom der nogle turbulente år. Jørgen
Martin Kjeldsen tog fat i 1960, og året efter
afløstes han af Svend Jørgensen fra Stenløse
Forsamlingshus.
Uden at det direkte figurerer i protokollen, trådte
formandens kone Julie Hansen til i begyndelsen af
60-erne som måleraflæser, og det fortsatte hun
med til 1973.
I 1970-erne diskuterede man aflønning, dvs. både
kronebeløb og aflønningsform. Man satte beløbene
i relation til antallet af forbrugere dvs. en stigning i
takt med, at der kom flere forbrugere. Til andre
tider øgede man denne indbyggede stigningstakt
med at sætte lønnen i forhold til pristallet og skrev
i 1973: "Ovenstående er aftalt på basis af pristal
120 og beregnes herefter en gang årligt udfra dette
pristal."
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I 1963 blev Karl Andersen, Kildebakken 12,
kasserer, og han passede regnskabet i mange år.
Undervejs skiftede jobbet karakter, idet indbetalingerne nu skete via girokonto. I 1981 trådte
Ragnhild Bang til, hun har været foreningens
regnskabsfører siden, og hun var med til
overgangen til endnu mere edb i form af PBSindbetalinger og allersidst de øgede indbetalinger
fra Skt. Klemensparkens 240 lejemål.
I 1985 fremgår det af protokollen, at Viggo Olsen
var måleraflæser, og det fortsatte han med til en
gang i begyndelsen af 90-erne. Undervejs har man
haft forskellige aflæsere blandt andet virkede Hans
Laurits Johansen som aflæser. I den forbindelse
skal en enkelt historie med. Han ringede på døren
til et hjem, hvor man elles godt kendte ham. Fruen
i huset lukkede op, og så en mand med en mappe
og nogle papirer i hånden.
Hvorefter hun tænkte, at de ikke havde brug for
flere budskaber til deres sjæls frelse, hvorfor hun
sagde "Nej tak" og lukkede døren. Så tog Hans
Laurits huen af og ringede på igen og efter lidt
grineri, kunne han komme i gang med aflæsningen
og mærkningen af måleren.
I de sidste år har Ole Hansen og Egon Jensen
virket som aflæsere, blandt andet af transformerne,
hvor tripleafgiften har krævet en lidt grundigere
instruktion.

Afslutning
Stenløse-Svenstrup elektricitetsforening, eller som
den nu hedder Skt. Klemens El-forening, blev
skabt som en del af de folkelige bevægelser, hvor
det enkelte menneske i samarbejde med andre
ligesindede tog hånd om egen skæbne, hvilket
indførslen af elektriciteten må siges at være.
Navneforandringerne fra såvel elektricitet til el
som ændringer af navnet på virkeområde er udtryk
for, at tiderne ændrede sig. På samme måde er om
ikke elektriciteten ændret, så er dens mere
indviklede styringsmekanismer ændret bl.a. i form
af transformere med mulighed for tripleafgifter etc.
Bestyrelsen stiller til tider sig selv og andre det
spørgsmål: "Vil det fortsat være muligt at finde
afløsere, der vil bruge tid og kræfter på at gå i
dialog med det store professionelle apparat og de
krav som Effla og de offentlige institutioner
fremsætter?" Hvis svaret en dag skulle blive nej, så
forsvinder de lokale foreninger og dermed en del af
det folkelige element.

Bestyrelsen 1999. Fra venstre: Poul Rasmussen, Hans Damgaard Hansen, Jan Kronmann, Carl Emil Petersen og Poul Wermuth
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