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Skt.Klemens Antenneforening
Af Egon Birkholm
Grundejerforening og fællesantenne.
Første gang man hører tale om
en fælles antenneforsyning i

Antennemasten på Kirkestenten

Skt.Klemens er i forbindelse
med Skt. Klemens Grundejerfore
-ning, som blev oprettet på en
stiftende generalforsamling i
Stenløse Forsamlingshus d. 13.
maj 1969. Formanden for denne
forening var E. Eskild Jensen,
Vossevangen 7.
Grundejerforeningen sendte i
juni 1969 en rundskrivelse ud til
beboerne, hvori man ønskede tilkendegivelse af, om man var interesseret i oprettelse af en fællesantenne.
På det tidspunkt tilbød man:
Dansk tv incl. farver, Tyskland
program 1
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(omsat fra kanal 50 til kanal 9),
Tyskland program 2 (omsat fra
kanal 39 til kanal 5) og dansk og
tysk radio i stereo.
Resultatet af denne
rundspørge blev 113
interesserede beboere, hvorefter grundejerforeningen indkaldte til orienteringsmøde i Stenløse
forsamlingshus december 1969. På
dette møde var installationsfirmaet
Iversen og Christensen tilstede og fortalte om, hvordan en
etablering af en fællesantenne kunne
finde sted. Grundejerforeningen havde indhentet tilbud
på etableringen fra
flere firmaer, og i
februar 1970 sendte
man en kontrakt ud
til underskrift hos de
interesserede beboere. Denne kontrakt
var påført installationsfirmaet Karl Fr.Kaae. Prisen
pr. andel var kr. 880.
I september 1970 sendte grundejerforeningen en skrivelse ud til
de tilmeldte beboere, hvori man
beklagede, at det trods ihærdige
anstrengelser ikke var lykkedes
at opnå den nødvendige tilslutning til at etablere et fællesantenneanlæg i Skt.Klemens. De
underskrevne kontrakter blev
samtidig returneret til de tilmeldte beboere. I marts 1971 hørte
man sidste gang fra grundejerforeningen, idet bestyrelsen i
forbindelse med den ordinære
generalforsamling foreslog foreningen opløst, hvilket blev vedtaget.

Sonderinger
I 1972 arbejdede Arthur Bugsgang fra Kildebakken med et antenneprojekt. Dette projekt havde den særlige udformning, at de
beboere, der lå tættest på antennemasten skulle betale mindst og
de, der lå længst væk fra masten,
tilsvarende mere. Dette projekt
faldt dog hurtigt til jorden.
I 1973 eksperimenterede Preben
Jensen og hans genbo Palle Moreau med modtagelse af tv fra
Sverige og Tyskland, og efter
henvendelse fra en del beboere,
som også var interesseret i at
modtage disse programmer,
gjorde man et nyt forsøg på at
etablere en fællesantenne i området. Et udvalg bestående af Preben Jensen, Jægerbakken 14,
Palle Moreau, Jægerbakken 13,
Jørgen Larsen, Nørrevangen 11
og Flemming Sunding, Egebakken 17, udfærdigede en skrivelse, som blev omdelt til beboerne
i august 1973, angående interesse i etableringen af fællesantenne. Udvalget havde kontaktet 4-5
antennefirmaer angående tilbud
på etablering af anlægget. Det
bedste tilbud var fra firmaet
Scantemo i Vejle, som bl.a. ville
tage sig af kontraktskrivning og
evt. finansiering. Denne gang
var ca. 150 beboere interesseret i
etablering af fællesantenne. Man
ville rejse en gittermast på 4050 m på et centralt sted i området.
Da der samtidig blev foretaget
en helt ny udstykning på Kirkestenten, faldt det naturligt at placere masten der, idet der samtidig kom en kollektiv tilmelding
af disse ca.30 huse.

Stiftelse af Skt. Klemens Antenneforening
Herefter var der grundlag for at
arbejde videre med projektet og
der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Skt. Klemens
Antenneforening. Dette foregik
på Skt. Klemensskolen tirsdag
d. 3. april 1974. Her blev foreningens første bestyrelse valgt,
som efter konstituering bestod af
følgende:
Formand: Preben Jensen, Jægerbakken 14
Kasserer: Erik Knudsen, Bøgebakken 8
Sekretær: John Lyneborg, Møllevangen 12
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Grossmann, Skovbakken 63

Jørgen Larsen, Nørrevangen 11
Suppleanter:
Hans Hansson, Skovbakken 45
Back Henriksen, Birkebakken
16
Revisorer:
Carsten Skjoldborg, Grønvej 6
Niels Yde, Vossevangen 9
Kontingentet til foreningen for
1974 fastsattes til kr. 65,- hvilket blev opkrævet af Scantemo.
Hans Hansson overdrog ved
denne lejlighed formuen på
kr. 2085,64 fra den nedlagte
grundejerforening til den nyoprettede antenneforening. På de
følgende bestyrelsesmøder blev
der bl.a. behandlet diverse skrivelser angående en deklaration
vedr. mastplaceringen på Svend
Larsens grund på Kirkestenten.
Masten på Kirkestenten
Etableringen af antenneanlægget
blev udført i sidste halvår af
1974 og første halvår af 1975.
Endelig godkendelse og måleattest forelå fra Post & Telegrafvæsenet (P&T) d. 1/5 -1975.
Bestyrelsen havde dette år valgt
at vente med den årlige generalforsamling til måleattest og god-

kendelse forelå. Generalforsamlingen blev holdt d. 29/5 i Stenløse Forsamlingshus. I de følgende år blev foreningens forsyningsområde udvidet med
Skt.Klemensskolen, Arbejdernes
Boligforening og Skt. Klemens
Vænge.
På generalforsamlingen i 1978
ønskede Hans Hansson at træde
ud af bestyrelsen. Han blev erstattet af Palle Moreau, Jægerbakken 13, som kunne tilføre bestyrelsen ekspertise inden for teleteknik, da han var ansat hos
Fyns Telefon. Til generalforsamlingen var mødt 8 personer.
På det tidspunkt begyndte beboerne at forespørge om at få flere
programmer, hvilket var gjort
muligt v.h.a. parabolmodtagelse.
Der var lige blevet rejst en stor
mast på Glentevej (5000 medlemmer). Ifølge formanden var
det en for stor investering for en
lille forening som Skt. Klemens.
Bestyrelsen ville følge udviklingen på dette område, idet det
muligvis på et tidspunkt kunne
blive aktuelt med en fællesmast
for hele Odense.
På generalforsamlingen 1980
kom Palle Nielsen, Egebakken
16, ind som nyt medlem af bestyrelsen, i stedet for John Lyneborg, som var rejst fra byen. Ved
den følgende konstituering blev
Palle Moreau valgt til ny sekretær for foreningen.

antenneforeningerne i området
vedrørende etablering af bredbåndsnet.
Følgende alternativ fremgik af
bestyrelsesmøde i november måned:
1. Anlægget udbygges fra 6 til 8
programmer. Pris ca. 200,- kr.
pr. medlem.
2. Der opsættes egne paraboler,
og anlægget udbygges til 30 kanaler. Pris 2000 kr.pr.medlem.
3. Som forslag 2, dog hentes signalet fra Hjallese. Pris 1000,- kr.
pr. medlem.
En forbrugerundersøgelse dette
år resulterede i, at 57 var for og
40 imod en udvidelse af programudbuddet. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at lægge et forsyningskabel ind til
Hjallese og der tilslutte sig
Glentevejens Antenne Laug
(GAL).
Dette var muligt fordi Hjallese
Antenneforening (1400 medl.)
var blevet tilsluttet. Prisoverslag
på et sådant forsyningskabel var
175.000 kr., hvilket kunne betales over en årrække. Herfra kunne trækkes 13.000 kr. eksl.
moms i besparelse på fuldservice, idet masten med tilhørende
elektronik kunne fjernes. Et lynnedslag i masten i begyndelsen
af 1984 anrettede megen skade
på elektronikken. Dette ville
man kunne undgå fremover ved
at få signalet leveret fra Hjallese.

Programmer etc. i 1982
Programudbuddet i 1982 var ret
beskedent og bestod af DR og de
3 tyske nationale programmer,
derudover dansk og tysk FMradio. Et forslag om svensk tv
blev forkastet på generalforsamlingen i 1982. Kontingentet var i
dette år på kr. 125,I juni 1982 deltog Preben Jensen i orienterende møder med
Fyns Kommunale Telefonselskab (FKT) og Odense Kommune angående samarbejde mellem

Signalforsyning fra GAL
På generalforsamlingen i marts
1984 på Skt. Klemensskolen
blev det oplyst, at bestyrelsen
overvejede en tilslutning til
GAL. Man havde fået et lignende tilbud fra FKT, som dog først
kunne realiseres fra 1986, hvor
signalet var fremført til Stenløse
centralen ved rundkørselen. Det
var nødvendigt at ombygge foreningens eget anlæg, som på
dette tidspunkt kun kunne fremføre 6 tv-programmer i VHF-fre5

kvensområdet. Et tilbud på ombygning af eget net lød på kr.
124.000 excl. moms, hvilket beløb kunne fremskaffes fra foreningens formue, salg af antennemast og forhøjelse af kontingent.
Efter forhandlinger med GAL og
udarbejdelse af “Samarbejdsaftale mellem Skt. Klemens A/F
og GAL” blev det endelig besluttet at sammenkoble de 2 foreninger forsyningsmæssigt, hvilket fandt sted d. 30. november
1984. Programudbuddet bestod
af DR, de 3 tyske programmer,
Sverige (dårlig kvalitet) og lokal
tv, foruden nogle danske og tyske radioprogrammer.
I 1985 holdtes der generalforsamling på Skt. Klemensskolen
d. 25. marts, hvor der forekom
en udskiftning i bestyrelsen, som
herefter bestod af følgende:
Formand: Preben Jensen,
Jægerbakken 14
Kasserer: Erik Knudsen,
Bøgebakken 8
Sekretær: Georg Karnøe,
Vårvangen 8
Bestyrelsesmedlemmer:
Egon Birkholm, Svenstrupvej 40
Lars Arvid Nielsen,
Kildebakken 6
Foreningens forsyningsområde
udvidedes med bl.a. Sønderdalen, Norddalen og en nyudstykning på Svenstrupvænget.
På generalforsamlingen i 1986 i
Stenløse Forsamlingshus ønskede formanden og kassereren at
trække sig med den begrundelse,
at de havde været med fra foreningens start i 1974. Herefter
bestod bestyrelsen af følgende:
Formand: Lars A. Nielsen,
Kildebakken 6
Kasserer: Knerk Johansen
Søndervangen 6
Sekretær: Georg Karnøe,
Vårvangen 8
Bestyrelsesmedl.: Egon Birk6

holm, Svenstrupvej 40
Bestyrelsesmedl.: Bjarne Christensen, Kildebakken 19
Nedtagning af masten på Kir-

anlægget til S-kanaler eller UHF
kanaler var nødvendig inden for
de nærmeste år. Kontingent 1987
blev vedtaget på kr. 350,- Tidligere var det Scantemo, som hav-

Nedtagning af masten i september 1989

kestenten
Efter overgang til signalforsyning fra GAL var masten på Kirkestenten blevet overflødig, og
den blev herefter solgt til Ole
Eriksen Kabel TV (installatør for
GAL) for Kr. 25.000. På de følgende generalforsamlinger var
masten et af de store emner, da
beboerne på Kirkestenten gerne
ville have den fjernet. Gentagne
henvendelser til Ole Eriksen var
uden resultat, hvorefter en advokat blev sat på sagen.
Oktober 1988 blev der indgået et
forlig, hvorefter Ole Eriksen og
Skt. Klemens A/F enedes om at
betale hver halvdelen af udgifterne til en nedtagning, hvilket
blev anslået til 30.000-40.000 kr.
Herefter blev der indhentet tilbud hos relevante firmaer. Masten blev nedtaget i september
1989.
Kontingentet til foreningen var
stærkt stigende bl.a. på grund af
en ny afgift til Copydan og betaling for måleattest til P&T. Der
var også bred enighed i bestyrelsen om, at man måtte foretage en
opsparing, idet en udbygning af

de foretaget den administrative
del med hensyn til kontingentopkrævningen. Dette blev nu lavet
om, således at foreningens kasserer overtog dette arbejde med
hjælp fra Multidata.
På Generalforsamlingen i 1987
blev Georg Karnøe efterfulgt af
Aage Trommer, Svenstrupvænget 1. Herefter skete der ingen
ændringer i bestyrelsen før 2003.
Hybridnet fra FKT
I 1987 hørte man om hybridnettet fra FKT, som tilbød 11 programmer for kr. 115,- pr. medlem. Bestyrelsen fulgte udviklingen og fik demonstreret hybridnettet på Bolbro central.
En vejledende afstemning på generalforsamlingen i 1990
ang.hybridnet eller GAL faldt ud
til fordel for hybridnettet fra
FKT. På det tidspunkt modtog vi
11 programmer fra GAL, men da
anlægget kun var godkendt til 8
programmer, måtte man fremskynde opgraderingen, hvilket
også var helt afgørende ved skift
til hybridnettet.
I november 1990 blev der un-

derskrevet en kontrakt med Fyns
Telefon kabel tv om opgradering
af anlægget til S-kanaler. Samtidig tog man hensyn til, at anlægget senere kunne udbygges til
UHF, idet fordelere og skabe
blev forberedt til dette. Denne
opgradering var en udgift for
foreningen på ca. 600.000 kr., og
det var nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling for
at få bemyndigelse til at optage

Derfor foreslog bestyrelsen på
generalforsamlingen i 1992, at
skifte til hybridnettet fra Fyns
Telefon kabel-tv, hvilket kunne
give en mere stabil forsyning, da
signalet kunne fremføres fra centralen ved rundkørslen ved hjælp
af et lyslederkabel direkte til vores tilslutningspunkt. Bestyrelsen
fik bemyndigelse til at arbejde
videre med denne sag.
I 1992 overgik Arbejdernes Bo-

Bestyrelsen, fra venstre: Knerk Johansen, Aage Trommer, Lars Arvid Nielsen,
Georg Karnøe, (dirigent) Egon Birkholm, Bjarne Christensen

et lån på 320.000 kr., hvilket
blev bevilget. Samtidig opsagde
man servicekontrakten med
Scantemo, hvorefter det var
Fyns Telefon kabel tv, som udførte service på anlægget. På generalforsamlingen i marts 1991
foreslog bestyrelsen “ændring og
modernisering” af vedtægterne,
hvilket blev vedtaget. Renoveringen blev afsluttet sommeren
1991, og det viste sig efterfølgende, at omkostningerne herved
kunne bestrides af den af foreningen i de foregående år gennemførte opsparing.
Signalforsyningen fra GAL var
ikke uden problemer, da der var
en 10 km. lang strækning fra
GAL’s mast på Østerbro til
Skt.Klemens. Der var ca. 35 forstærkere undervejs, og hvis en af
disse forstærkere svigtede, havde
vi ingen signal i Skt. Klemens.

ligforening (238 husstande) til at
blive fuldgyldige medlemmer af
foreningen. Hidtil havde de købt
signalet fra foreningen og selv
administreret det videre forløb.
Ligeledes blev APO-bolig Svenstrupvej 44 (13 husstande) tilsluttet. Foreningen havde herefter 924 tilsluttede husstande.
Dette år blev kontingentet fastsat
til kr. 500,- bl.a. med den begrundelse, at flere betalingsprogrammer var på vej (således Eurosport, Discovery og TV3), og
en fortsat opsparing var ønskelig. I 1993 blev kontingentet
fastsat til kr. 550,- pga. forhøjede afgifter til Copydan og P&T.
På generalforsamlingen 1994 var
der en livlig meningsudveksling
ang. GAL kontra Fyns Telefon
hybridnet som signalleverandør.
Der var fremmødt 17 medlemmer plus bestyrelsen. Dette år

blev det fra myndighedernes side
besluttet, at foreninger skulle
være momspligtige, hvorfor kontingentet blev forhøjet med et tilsvarende beløb.
Modernisering af anlæg
Sommeren 1995 blev der foretaget en renovering af hovedstrækningen fra Møllevej til Arbejdernes Boligforening. Nye forstærkere til UHF blev monteret på
denne strækning. Pris ca. 50.000
kr. December 1995 fremkom tilbud fra TDC (tidligere Fyns Telefon) på signalforsyning og renovering af hele området til
UHF-kanaler. Ved generalforsamlingen i 1996 fremlagde bestyrelsen forslag om udskiftning
af signalleverandør, hvilket blev
stemt ned med et knebent flertal.
En vejledende afstemning inden
generalforsamlingen havde imidlertid givet det modsatte resultat.
GAL og Lindegården
Sommeren 1996 erfarede bestyrelsen, at GAL var i gang med at
installere fællesantenne i et
igangværende byggeri ved Lindegården og ville optage disse
13 husstande som fuldgyldige
Glentevejsmedlemmer. Bestyrelsen følte, at GAL gik på
”strandhugst” inde midt i vores
forsyningsområde. En henvendelse til GAL gav det svar at,
bygherren absolut ville have signal fra dem, skønt Skt. Klemens
A/F jo fik nøjagtigt de samme
signaler leveret fra GAL, og vi
havde signal lige ved området.
GAL måtte trække et nyt kabel
fra lyskrydset til bebyggelsen.
Udgiften hertil blev båret af bygherren. Skt. Klemens A/F holdt i
januar møde med GAL for at få
en nærmere forklaring bl.a. om
den fællesejede del af forsyningslinien, som GAL havde
brugt til forsyning af det nye
område ved Lindegården, uden
forudgående orientering af eller
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tilladelse fra Skt. Klemens A/F.
Skift fra GAL til TDC.
På generalforsamlingen i 1997
fremsatte bestyrelsen igen forslag om udskiftning af signalleverandør (til TDC) og renovering af anlægget til UHF, med
mulighed for at fremføre op til
60 programmer. Dette blev vedtaget med 79 stemmer for og 9

GAL opsagt.
Herefter påbegyndte TDC renoveringen af foreningens anlæg til
UHF-kanaler, med udskiftning
af ca. 100 forstærkere, 220 fordelerskabe, 2,5 km. jordkabel
m.m. Dette var den mest omfattende renoveringen i foreningens
historie, varighed ca. 4 måneder,
pris ca. kr. 1.000.000, hvilket beløb foreningen havde opsparet.

Renoveringen blev afsluttet i november 1998.

Indførelse af tre pakker.
På generalforsamlingen i 2000
blev det pga. stadig stigende Pro
-gramafgifter foreslået, at der
blev mulighed for at vælge mellem 3 forskellige pakkeløsninger. En grundpakke med 8 programmer, en mellempakke med
12 programmer og en fuldpakke
med alle programmer.
Dette ville dog kræve vedtægtsændringer, som blev besluttet på
to følgende ekstraordinære generalforsamlinger i april og maj.
Pakkevalg var muligt fra 1. juli
2000 til følgende priser: Grundpakke danske programmer, lokal
tv og et par tyske kr. 800,- mellempakke yderligere TV3, 3+,
N3 og ønskekanalen kr. 1175,fuldpakke alle programmer
kr. 1865,Sammensætningen af de enkelte
pakker var et af emnerne på generalforsamlingen i 2001, som
flere medlemmer godt kunne
tænke sig at ændre. Dette var
desværre ikke teknisk muligt.

Afslutning af strid mod GAL
Den økonomiske side af sagen
med GAL var dog langt fra afsluttet på dette tidspunkt, idet
Skt. Klemens A/F ikke havde
overholdt opsigelsesvarslet. Til
at varetage foreningens interesser over for GAL kontaktede vi
advokat Erik Bo Rasmussen,
som undersøgte kontraktens juridiske bestemmelser og deltog i
den følgende voldgiftssag, som
Skt. Klemens A/F desværre tabte. Advokaten bemærkede, at de
skriftlige formuleringer i forholdet til GAL havde været for utilstrækkelige. Bestyrelsen havde
stået over for en vanskelig valgsituation. Den besparelse, der
havde været på programafgifter i

Ny kontrakt med TDC
Generalforsamlingen 2002 var et
tilløbsstykke uden fortilfælde i
foreningens historie, idet 112
medlemmer var mødt op. Bestyrelsen havde skrevet en ny femårig kontrakt med TDC, mod at
TDC uden beregning opgraderede foreningens anlæg til internet
med returvejssystem. Dette havde en værdi af kr. 800.000 incl.
moms. Kontrakten var udformet
således at den kunne ophæves
efter 3 år mod at foreningen betalte kr.10.800 for hver måned
der måtte restere ved opsigelsen.
Den teknologiske udvikling gik
så hurtigt, at det kunne være
svært at se ret langt frem i tiden,
derfor holdt vi denne “bagdør”

Foreningens forstærkeranlæg ved Møllebakken. Billedet er taget efter nytårshærværket 2005/2006

imod. TDC gennemførte i 1997
landsdækkende brugerafstemning og derefter forhandling med
programudbyderne, hvilket forsinkede hele processen. Endvidere skulle nogle forhandlinger
om kontraktens længde på plads.
TDC’s standardkontrakt lød på
10 år, vi ville maksimalt binde
os for 5 år. Februar 1998 fik foreningen så endelig et kontraktudkast, som var så favorabelt, at
bestyrelsen var enig om at acceptere det. Det gik ud på, at ved
tilslutning pr.1.marts 1998 ville
TDC levere fuld pakke resten af
året, uden at opkræve nogen programafgifter. Dette var en besparelse for foreningen på ca. kr.
350.000 for 1998.
Skiftet fra GAL til TDC blev
effektueret d. 12 marts 1998.
Denne dato blev kontrakten med
8

1998, var dog langt større end de
omkostninger, der havde været
ved at føre voldgiftsagen mod
GAL.

åben. Bestyrelsen blev dog bebrejdet for ikke først at havefremlagt kontraktoplægget på generalforsamlingen, inden vi underskrev det.
Forhandlinger med DyrupSanderum Antenneforening
Efter indgående drøftelse blev
bestyrelsen af generalforsamlingen forpligtet til inden generalforsamlingen 2004 at henvende
sig til såvel Dyrup – Sanderum
Antenneforening som GAL med
henblik på indhentning af tilbud
på signalleverance og fremlægge
dette på generalforsamlingen.
Det kommende WebSpeed internet fra TDC blev demonstreret
på generalforsamlingen. I slutningen af 2002 havde Arbejdernes Boligforening med sine 238
medlemmer udmeldt sig af foreningen og var gået over til signalforsyning fra GAL. På generalforsamlingen 2003 redegjorde
formanden for de undersøgelser,der have været ang. alternativ
signalleverandør. Et tilbud på
nedgravning af et forsyningskabel fra Dyrup – Sanderums antennemast på Højmevej til vores
forsyningspunkt på Møllebakken
(2,3km.) lød på kr. 464.000
excl.moms og teknisk udstyr. En
henvendelse til GAL var ikke besvaret. Dette år var der fremsat 4
ændringsforslag til vedtægtsændri n ger fr a Fi nn Kj æ rRasmussen. Disse blev efter en
skriftlig afstemning afvist.
Formandsskiftet.
Sommeren 2003 henvendte den
daværende formand Lars Arvid
Nielsen sig til den øvrige bestyrelse og tilkendegav, at han gerne ville stoppe som formand,
helst med øjeblikkelig virkning.
På det følgende bestyrelsesmøde
konstituerede bestyrelsen sig
med næstformand Egon Birkholm som ny formand, ny næstformand blev Bjarne Christensen

og nyt bestyrelsesmedlem blev
John Nielsen. Den nye formand
redegjorde på generalforsamlingen i 2004 for de møder, der
havde været med Dyrup- Sanderum Antenneforening. De fremkomne forslag om samarbejde
var efter bestyrelsens opfattelse
ikke acceptable.
Vi kunne nemlig nedlægge vores
forening, bruge formuen til et nyt

sidste 6 års generalforsamlingsreferater og foreningens vedtægter.

kabel og ellers blive koblet på
som medlemmer hos dem.
Et tilbud fra GAL fremkom dagen før generalforsamlingen,
hvorfor bestyrelsen ikke havde
mulighed for at tage stilling dertil. Dette blev behandlet på det
efterfølgende bestyrelsesmøde
og fremlagt på generalforsamlingen i 2005. Bestyrelsen havde
ikke anset det for acceptabelt,
dels på grund af en tidshorisont
på 5 år, dels fordi foreningens
mange internetbrugere måtte foretage skift af e-mail og modem.
Skt. Klemens A/F 2006
Foreningen er i dag en moderne
netforening (778 medlemmer),
som tilbyder tre pakkeløsninger:
Grundpakke (140 medlemmer),
Mellempakke (217 medlemmer),
og Fuldpakke (411 medlemmer).
38 analoge programmer i fuldpakken, tilsvarende digitalt (via
Selector), internet op til 4Mbit
og som det sidste nye: IPtelefoni. Læs videre på foreningens hjemmeside: www.skaf.dk/
arkiv, hvor man bl.a. kan læse de
9

Posten i Stenløse
Af Palle Moreau
I disse år oplever vi hele tiden
ændringer af vor forsyning med
post: Posthuse og indleveringssteder nedlægges, posten kan leveres inden kl. 10, hvis vi vil betale ekstra, i stedet for det faste
postbud kommer en afløser etc. I
mange år følte vi, at posten altid
havde været der, og at det var en
forholdsvis statisk institution og
etat. Men i det følgende vil vi se
på, hvordan vi her i området har
fået post - da vi omsider fik det.

sende det videre til den næste
præst på ruten. Buddet kunne være degnen eller en anden. Når
brevet var nået til det yderste led,
så gik svaret eller svarene samme
vej tilbage. Hvor sikker denne
forbindelse har været, har jeg ikke hørt noget om, men ingen kæde er som bekendt stærkere end
det svageste led.
Fæstebonden som post.

Den første danske postlov
Christian den Fjerde (1588-1648)
byggede meget og førte mange
krige etc. Men han fik også i
1624 tid og kræfter til at udstede
en “Forordning om Postbude”.
Det blev det første tiltag til et
dansk postvæsen.
Christian den Femtes Danske
Lov
Hans sønnesøn Christian den
Femte (1670-1699) fik i sin store
Danske Lov fra 1683 indføjet en
bestemmelse om, at der skulle
holdes kirkestævne efter gudstjenesten om søndagen. Hver gård
var forpligtet til at sende et medlem af husstanden i kirke og deltage i det efterfølgende kirkestævne, hvor kirkesangeren oplæste de meddelelser, som myndighederne havde udsendt. Så sent
som i 1920 var det i valgloven
bestemt, at fremlæggelsen af
valglister skulle bekendtgøres 8
dage før på kirkestævne. I Stenløse kirkes våbenhus har der indtil
fornylig været en lille træplade,
som blev hængt frem, når der efter gudstjenesten blev lyst til kirkestævne.
Men der står også andet om post i
Danske Lov. Når biskoppen havde breve til stiftets præster, sendte han det med bud til den nærmeste præst, som derefter skulle
10

Lærerne som postbude
I 1814 satte man lærerne til at
være kirkebud og viderebringe
biskoppens og præsternes breve.
Men lærerne slog sig så meget i
tøjret, at den ordning kun holdt til
1839. Dog kunne provsten i særlige tilfælde beordre læreren af
sted, enten han så gik eller red.
Vi har bevaret nogle af disse breve, idet pastor Balslev fra præsteembedets korrespondance i 1800tallet har afleveret nogle breve
mærket KT - Kongelig Tjeneste
til Lokalarkivet i Stenløse. De
handler mest om fattigforsørgelse, som det var præstens opgave
at sørge for blev løst.
Provstetasken i 1843

Sognebud ca. 1840,
Kilde: LCF jubilæumskrift

De fleste gårde var på det tidspunkt fæstegårde dvs., at man på
en måde lejede jorden og betalte
nogle bestemte afgifter i form af
penge eller arbejde. I 1769 indgik
Rasmus Hansen i Stenløse fæsteaftale med Langesø gods. I den
aftale stod der, at han skulle gå
med godsets post enten til Odense eller til Langesø. For en sådan
tur fik han 8 skilling. Beløbet
skulle indføres i en regnskabsbog, som blev gjort op hvert år på
Martinidag dvs. den 11. november, og modregnet i hans samlede
fæsteafgift på 4 rigsdaler. For en
tur til Holsteenhus på Fåborgkanten fik han 1 rigsdaler og 8
skilling.

Landpostbud ca.1860
Kilde: LCF jubilæumskrift

I 1842 fik vi loven om sogneforstanderskaber, som blev indledningen til det kommunale
selvstyre. I protokollen for Stenløse sogneforstanderskab kan
man i 1843 læse, at det blev besluttet, at formanden pastor David Gjellebøl skulle indkøbe en
solid taske med lås samt 10 nøgler. Tasken med indhold af breve

skulle derefter cirkulere mellem
forstanderskabets medlemmer.
I 1848 undersøgte postvæsenet
ved hjælp af et spørgeskema, om
man ude i landet var interesseret
i at få oprettet brevsamlingssteder og få ansat landpostbude. I
Rigsarkivet ligger svaret fra
Stenløse og Fangel sogne, hvor
pastor og formand for sogneforstanderskabet David Gjellebøl
den 12. januar 1848 svarede, at
forslaget ikke havde interesse, da

Fodpost på landet 1850
Kilde: LCF jubilæumskrift

man havde dagligt bud til Odense.
I 1871 begynde man at udbringe
posten, men hovedprincippet
havde hidtil været, at man selv
måtte afhente evt. post på brevsamlingsstedet. Her i området
var der et brevsamlingssted ved
Bellingebro, sandsynligvis ved
en af de gårde, der lå lige ovenfor Brogårdsvej ved skellet mellem Stenløsevej og Fangelvej. I
Fangel indrettede man sig på
Fangel Kro. I den forbindelse
skal vi gøre os klart, at StenløseSvenstrup med det nuværende
Skt. Klemens, ikke lå ved en hovedrute til Odense. Trafikken fra
Nr. Broby etc. gik over broen
ved Bellinge og ad Lettebækvej
og Fåborgvej til Odense. Lad os
derfor i det følgende se på post-

forbindelserne ud over sognegrænserne.
Postforbindelser ud over sognegrænserne
Allerede i 1694 fik vi en postforbindelse mellem Købehavn og
Hamburg. Den blev gennemført
to gange om ugen. I tilslutning
hertil blev der etableret en ugentlig forbindelse mellem Faaborg
og Odense. Det skete med en gående post formentlig via Brobyværk. I 1711 overtog staten postbefordringen, og de gående bude
blev afløst af ryttere. Midt i 1700
-tallet gik man over til postvogne, og i løbet af kort tid kørte de
gule postvogne, som var kendingsfarve for det oldenburgske
kongehus. Men først efter 1860
fik vi via brevsamlingsstedet ved
Bellingebro en daglig eller rettere natlig postforbindelse med Fåborg, idet posten afgik både fra
Odense og Fåborg om aftenen
fra de to byer, så de havde posten i den anden ende om morgenen.
Odense-Nr.Broby-Fåborg banen og posten
I 1906 kunne man indvi jernbaneforbindelsen fra Odense via
Dalum ved papirfabrikken til
Skt. Klemens posthus, Svenstrupvej 29, til Bellingebro station, Kratholmvej 47 og videre til
Fangel Station.

Det var en stor dag. Stationen og
postområdet fik navnet Skt. Klemens, fordi begge de oprindelige
landsbyers navne, Stenløse og
Svenstrup var brugt til stationerne henholdsvis på Sjælland og i
Jylland. Postområdet kom til at
dække det nuværende Skt. Klemens byområde, Stenløse og
Svenstrup by med marker. Mens
sognets to andre beboelser Volderslev og Lindved blev betjent
fra Hjallese på OdenseSvendborgbanen. Området ved
Kratholm blev betjent fra Bellinge station.
Stationsforstanderen var også
postekspeditør og var chef for de
landpostbude, som var knyttet til
posthuset. Der har været mange,
men en af de kendteste har været
Jens Hansen, som samtidig havde et husmandssted på hjørnet af
Møllevej og Birkebakken. I 1957
kom Kaj Jensen, Svenstrupvej
29C til, og han fortsatte arbejdet
som postbud på Fangel Vestermark, indtil det faglige arbejde
opslugte ham som sekretær for
landpostbudene.
Men vi har navnene på de stationsforstandere, der har været
ved Skt. Klemens station. Fra
1906 til 1910 var det M. Jensen,
fra 1910 til 1918 M.M.E. Frederiksen. Fra 1918 til 1920 var det
R.P. Frederiksen, og efter hans
død overtog Marie Andersen stillingen eller rettere stillingerne
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som stationsforstander og postekspeditør. Dermed kom der mere kontinuitet i forholdene, idet
“Marie Stations” fortsatte helt
frem til sin afgang i 1942. Derefter overtog datteren Harriet Andersen hvervet, som i de kommende år undergik en række forandringer. I 1954 blev jernbanen
nedlagt, idet kunderne var søgt
over på rutebilerne eller var begyndt at køre i egne biler. I løbet
af de næste år blev postekspeditionsstedet flyttet til Stenløsevej
337, hvor man havde opført et

nyt posthus med tilhørende privat bolig for Harriet Andersen og
hendes mand, Ingvard, som var
tømrer og medhjælper ved postekspeditionen. Hun fortsatte i
hvervet frem til pensioneringen i
1983. Hun døde i 2004 på Skt.
Klemensparkens plejecenter.

hoveder på brevpapir, vejskilte
med bynavne etc. Men da min
indgangsvinkel til denne artikel
er posthistorie, vil jeg følge stednavnets historie m.m. via en række stempler, og for at skåne mine
læsere for postale detaljer, som
for postentusiaster er meget væsentlige, vil jeg nøjes med at se
på varianterne i stavemåde, lokaleflytninger og vores tilhørsforhold til større posthuse.
1906

Det første stempel er fra 8. november 1906, og som man kan
se, er den stavemåde ikke brugt
mere. Stemplet er ikke gået til,

historie.
Vi kender stemplet fra et brevkort fra lærer Niels Teglbjærg til
sønnen, der var kornetelev på
Kronborg Slot. Brevet er sendt
om formiddagen, stemplet i toget
til Odense og ankommet til Helsingør og udbragt samme eftermiddag - i dag ville det have
krævet en overnatning på omfordelingen i Fredericia.
1908
Allerede i 1908 kom der et nyt
stempel. Man stavede det stadig
med C både i første og i andet
led af navnet. Det stempel blev

brugt helt frem til 8. oktober
1932, hvor det også røg på museum. I 1916 var posthuset avanceret til postekspedition, hvilket
medførte, at man nu måtte udføre
alle postekspeditioner.
1932
Formentlig omkring 1932 så
skulle navnet staves på en ny må
de med fem bogstaver i forleddet
og stadig C i CLEMENS.

Skt. Klemens’s stavemåder.

Pastor Oluf Balslev skrev i kirkebladet om 11 forskellige stavemåder, idet han søgte i annoncer,
12

men er korrekt blevet afleveret
til postvæsenets museum i det
gamle posthus på Købmagergade
i København, hvor man kan se
skiftende udstillinger om postens

1939

Men i 1939 skete der noget. Nu
fik vi den stavemåde, som nok i
dag bruges af de fleste med to Ker og uden A i forleddet. Postekspeditionen var nu blevet så

nyt stempel med navnet HJAL-

stor, at der leveredes to stempler,
som man så brugte helt frem til
Skt. Klemens stations nedlæggelse i maj 1954 og flytningen til
Stenløsevej 337 i 1957.

leveringspostekspeditionen på
Odensevej 18. Det indleveringssted fik en urolig tilværelse, og
efter en række røverier måtte
man nedlægge det, for personalet
kunne ikke holde til mere.
De følgende år blev meget omtumlede for lokalområdets postvæsen, men takket være postvæsenets arkiv ved P. Saager fra
Odense Postkontor er det lykkedes at få styr på omflytningerne.
1989
Den 6. marts måtte man flytte fra

1960
I 1960 kom der igen et nyt stempel, og denne gang var navnet så
langt, som det kunne blive og
med K i både forled og efterled.
Det var i brug til 1970.

LESE i toppen og i bunden
SANKT KLEMENS i parantes.
1967
Tiden nærmede sig for den automatiske postsortering. Derfor
indførte man i 1967 postnumre
over hele landet. 5691 SANKT
KLEMENS blev den nye korrekte angivelse af vort postområde.

1970
I 1970 blev Sankt. Klemens lagt
ind under Hjallese, lokalt fik vi
et postindleveringssted. Posten
blev sorteret og bragt ud fra
Hjallese. I 1971 ofrede man et

1977
Den næste ændring medførte, at
det lokale islæt forsvandt, idet vi
fik adresse under 5260 Odense S,
og hele Odense kommune blev
inddelt i postdistrikter med betegnelser for nord, syd etc. og al-

le har numre i 5000.
1979
Sankt Klemens underlagdes ind-

Stenløsevej 337, hvor man havde
været siden ca. 1957. Man flyttede til Kildebakken 2a, hvor
Anne Marie Svendsen var bestyrer.
1990
Knap et år efter, den 1. marts
1990, overtog Merete Jespersen
hvervet. Et halvt år efter gik turen op til tanken på Stenløsevej
333.

1991
I august 1991 gik det igen galt.
Bestyreren af Statoil-tanken opsagde aftalen med øjeblikkelig
virkning, så postvæsenet måtte
overtage ekspeditonen af posten.
Den 1. december flyttede man
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tilbage til Kildebakken 2A, som
nu hed Walters konditori.
Endnu mens der var postkontor
på tanken, blev jeg gjort opmærksom på, at der måtte findes
et stempel med et lille 2-tal. Ved
en forespørgsel på tanken gik
jagten ind i de skuffer og skabe,
som posten havde benyttet, og
dér var stemplet da også, men
man skal være filatelist for at
forstå betydningen af et sådant
fund.
1992
Alice Pedersen, der havde været
leder på Stenløsevej 337, kom
igen den 1. april 1992 og fortsatte herude til 29. november samme år. Den 1. december overtog
Helle Pedersen butikken og postarbejdet, som nu var i ro i nogle
år.
1996
Den 1.juni 1996 måtte man midlertidig lukke for ekspedition af
post. BG-banken på Skovbakken
14

tog sig fremover af ind- og udbetalinger. Aktiv Super på Møllevej påtog sig at udlevere pakker,
som postbudene ikke havde kunnet aflevere på adressen. Hjallese Posthus på Odensevej 18
skulle tage sig af resten.
Afslutning
Nu gik det stærkt med at afvikle
vor lokale kontakt med postvæsenet eller rettere firmaet Post
Danmark, der i dag forestår ekspedition af posten. BG-bank blev
nedlagt på grund af for mange
røverier.
Aktiv Super kunne ikke få udgifter og indtægter i forbindelse
med postekspeditionen til at
hænge sammen.
Postkontoret i Hjallese blev også
nedlagt på grund af for mange
røverier.
Men vi får da stadig post bragt
ud, selv om elektronisk post har
reduceret mange traditionelle
postopgaver.

PS. Tak til Stenløse Loalhistoriske Arkiv og specielt Jørgen
Tølløse for henvisning til diverse
arkivalier samt gode råd.
Skulle nogen af læserne ligge inde med ældre forsendelser, vil
jeg være glad for at se og eventuelt købe dem

Mit liv som jæger.
Samtale med fhv. slagtermester Jens Chr. Jensen
ved Knud Lund
Hvorfor jæger?
Jens har skudt vildt, fra han som
12-årig ramte sin første hare, til
han i dag som 62-årig har sit
hus prydet med talrige opsatser
af råvildt, skudt i Danmark, og
med en opsats af et 18 takkers
kronvildt, skudt i Tjekkiet. Jenses kone, Hanne, har dog sat en
grænse for, hvor mange trofæer,
hun vil have i stuerne, så nye
trofæer er henvist til udhuset!
Mens Jens havde slagterforretningen, var der kun tid til jagt
om søndagen, men de allersidste
år, da han begyndte at holde ferielukket, var der mere tid til den
store fritidsinteresse.
“Jeg har ikke min interesse fra
fremmede”, siger Jens, “min fader, slagter Carl Jensen (191077) havde sammen med præstegårdsforpagter Anders Hansen,
kaldet Anders Forpagter, næsten
hele sognet som jagtområde. Det
var de arealer, som tilhørte gårdejer Hans Borreby Greve, Svenstrupvej 79, købmand Christen
Skov, Svenstrupvej 31, Alfred
Hansen, kaldet Alfred Gartner,
Stenløse Bygade 7, Ernst Ulbæk,
Møllegården, Stenløse Bygade 9,
Husmand Aage Larsen, Vangeledgårdsvej 36, Gartner Aage
Thomsen, Vangeledgårdsvej 30,
Gartner Jørgen Watson Hansen,
også Vangeledgårdsvej 49,
Gårdejer Anton Knudsen, Anneksgården, Dahlsvej 75, Sognerådsformand Peter Beiskær,
Dahlsvej 151, Gårdejer Jørgen
Rasmussen, Voldgård, Volderslevvej 147, fru Mieritz, Hansen
på Stenløsevej, Poul Larsen,
Stenløsevej 260, Gårdejer Hans
Laurids Johansen, Skovhøjgård,
Stenløsevej 291. Borreby Greve
og Højgård havde det meste af
Stenløseskoven.

De lokale bønder drev ellers jagten selv eller lejede den ud, uden
nutidens store lejerafgifter. Fatter betalte til tider med en slagtning eller to og et par stege.Man
havde ikke jagtretten langs åen
dvs.Otto Johansens jorder, Laurids Christensens ved Kalkværket og sognerådsformand i Dalum Jørgen Poulsens jorder,
Undtaget fra jagtretten var den
tidligere Dæhnfeldtgårds jorder,

Jægerne
”Dengang jeg var ung, var man
jæger”. I dag er det moderne at
gå på jagt, og fint, ligesom at
spille golf, men interessen holder
ikke altid for søndagsjægere. Når
man derimod er vokset op med
naturen, som den dengang var
herude og elsker den, er det det,
man nyder som jæger. I dag er
samværet med andre jægere det
vigtigste for mange jægere. For

Jagtafslutning hos Andy Jensen.

Ud langs åen til Kratholm var
det Borreby Greves og Olav Jensens jorder. Anders Forpagter
ville ikke have børn med på jagt,
så jeg måtte i første omgang nøjes med at følge min fader Carl
og Anders på cykel - til min store ærgrelse! Efterhånden fik jeg
dog lov at være med, og når jeg
ikke tænkte videre over at se
dødt vildt, var det fordi jeg gerne
måtte være med min fader ude at
slagte kalve. Så kunne jeg vel
også tåle at gå på jagt! Det ligger
også lidt til faget” siger Jens,
“mange slagtere går på jagt efter
råbuk. Som jæger møder jeg
mange slagtere”.

mig er det ikke vigtigt at skyde
en masse dyr, jeg er nok “mere
blød”, vigtigst er glæden ved at
se vildtet”.
Vi citerer fra Politikens jagtbog:
“Mange ikke-jægere har givetvis
stadig et billede af den danske
jæger som en naturinteresseret
midaldrende mand, beskæftiget
indenfor land- eller skovbruget
eller tilhørende erhvervsaristokratiet”. Samme bog oplyser, at i
2001 indløste 166.800 jagttegn,
svarende til 3,3 % af befolkningen, heraf meget få kvinder.
Kvinder kommer ind i det via
kæreste/mand/samlever. - Jens
skønner, at der her i sognet er
15

omkring. 50 jægere. Der er flere
lokale jagtforeninger, selv er
Jens medlem af Fangel Jagtforening. “Lejen til jagtejeren er for
en almindelig jæger 10.000 16.000 kr. pr. år. Hertil kommer

ger Jens, “bruges normalt til fuglevildt. Jagtriffel bruges til at
skyde hjortevildt: kronhjort, sitkavildt, rådyr og dådyr. Med
jagtgevær skydes fuglevildt: fasaner, snepper, skovduer og ha-

senere købe jagttegn. Her gik
min søn Lars op til prøve, og det
undrede mig, at Lars ikke indløste sit jagttegn i flere år, men alligevel kunne han ringe og få det
fornyet uden en ny prøve i sky-

rer. Våben skal bæres knækket,
til man står på sin post. Straks
efter jagtslut skal patronerne tages ud på grund af faren for vådeskud. Der er ikke noget værre
end et ladt gevær på tæt hold af
mænd og hunde”.
Ansvarsforsikring er inkluderet i
jagttegnet, som er lovpligtigt.
Det kan man erhverve fra sit 16.
år, hvis man har bestået jagtprøven. For tiden udgør afgiften 500
kr. om året og forsikringspræmien 15 kr. Man har jo ansvar i forbindelse med skydning under
jagt. - “Ungdomsskolen tilbød i
sin tid eleverne, at de kunne gå
op til jagtprøve. Med det bevis i
hånden kunne de også mange år

defærdighed”.
“Til skydetræning bruger man”
fortæller Jens “lerduer, som sættes ind i en kastemaskine, som
kaster den op i luften til prøveskydning - lerduer flakser jo ikke! Nogle nøjes med det, uden at
gå på rigtig jagt bagefter, selvom
det er en sport, der er dyrere end
jagten selv. Heromkring er det
nærmeste sted i Bellinge, på Fåborgvej hos afdøde “Kong Alfred”, gartner Alfred Pedersen
og hustru Katrine, og der er også
en skydebane omkring Elmelund
i Sanderum”. - Men lad os nu se
på de forskellige jagtformer, som
har hver sin charme!

Jens, hund og nedlagt dyr

udgiften til geværer - og frokoster!” siger Jens.
Våben og jagttegn
Der er forskellige typer våben:
Haglbøsse, jagtriffel, salonriffel
og luftgevær, så jeg spurgte Jens,
hvilke våben han foretrak. “Efter
min mening kan en jagtriffel
størrelse 308 dække det hele,
men mange har op til 15 geværer. Nogle tror, de kan tjene på at
sælge dem videre med fortjeneste, mens andre tror, at kan man
ikke ramme, så er det geværets
skyld. Så må man have et nyt og
bedre gevær, hvilket kan være en
investering på op til 20.000 kr.”
“Jagtgevær, det vi går med”, si16

hensyn til bevaringen af fuglevildtet, der er rævenes yndlingsspise. Rævekød kan ikke spises Jens har prøvet at røge en rævekølle. Man skal også huske, at
ræve kan have sygdommen ræveskab, der tilmed er smitsom.

Duejagt på Voldgård 1987

Duejagt
Jens deltager hvert år i jagt på
skovduer: “Ved en jagt på Voldgård i 1980erne havde jeg inviteret 12 deltagere. Man startede
mod sædvane med at spise frokost kl. 12 og gik derefter ud i
marken, hvor der på en eftermiddag blev skudt 141 duer. Selvom
det er svært at ramme duer i deres flaksende flugt, skød den 70
årige jyske ven Ole 63 duer! Det
kan være svært at finde så mange duer efter jagten, for de ligger
i højt græs”. Så er det hundens
job at finde dem, og her er Jens
glad for sin nuværende hunhund,
en sort Labrador. Andre gode
jagthunde er Stående Pointer,
Klein Münsterländer og Korthåret Breton. “Ved agerhønsejagt
skal der holdes godt fast i hunden, for den kan lugte fugl på 30
meters afstand. Efter afslutning
af jagten kører jeg i bil rundt i
terrænet og spørger, om der ligger anskudt vildt, for så må labradoren og de andre hunde i
gang med at finde de fugle, der
er styrtet ned. Man giver ikke
op, før de alle er fundet”.
Rævejagt
Den foregår væsentligst langs
Odense Å, det vil sige ved det

tidligere kalkværk, Skovbakkevænget 15, og ved den tidligere
Stenløse Mølle, Møllevej 55.
“Der er mange ræve her i området, uden at de ses ret meget,
men de er slemme til at æde indholdet i de fuglekasser, folk sætter op. Man kan høre ræve gø
sent på aftenen, og i parringstiden høres hannernes gjaldende
kalden på hunnerne - de kan stå
på hver sin side af åen, fordi de
holder til nær menneskeboliger,
ikke mindst fordi nogle desværre
fodrer dem”. Jens skyder ræve af

Jens med 2 ræve skudt i Fangel hos
Simonsen i 2005 og strejfet af Jens

Harejagt
Harebestanden her i området er
meget reduceret: “Tidligere var
der mange harer omkring Dæhnfeldts forsøgsgård på Grønvej,
fordi den blandede beplantning
ved husmandsstederne var attraktiv for harerne. Gården havde 2 jagter om året for jagtkonsulenterne. Jens husker en jagt,
hvor der på en formiddag blev
skudt 24 harer. Gården blev senere solgt til Jørgen Rasmussen
på Voldgård. Han solgte den videre til Andy Jensen, og bestanden gik meget tilbage, fordi
landbruget blev omdannet til såkorn, som harer ikke kan eksistere på - de har intet at leve af.
Killingerne kan heller ikke tåle
den gylle, der køres ud over markerne. Få år efter den nævnte
jagt var byttet reduceret til 4 harer”, slutter Jens sin omtale af
harejagten.
Rågejagt
“Et af de bedste jagtområder
findes på Bramstrup gods, hvor
der bliver skudt mellem 500 og
770 råger om året. Det er kun
ungerne, der skydes, lige inden
de bliver flyvefærdige, og det
sker, mens de gamle fugle kredser rundt om rederne i de høje
træer. Jægerne står med salonriflen parat, direkte under træerne
og bliver ømme i nakken af at
stå længe og kikke op. De skudte
unger afleveres i Bramstrups hestestald. De smager lige så lækkert som dueunger og sælges til
københavnske restauranter - måske under navnet dueunger?” - I
øvrigt har Jens observeret en begyndende rågekoloni på den an17

udad. Tørringstiden afhænger af
vejret. Efter tørringen mister pelsen aldrig sin farve, men den bliver stiv. Pelsen er størst om efteråret, hvor hårene også er kønnest. Ræveskind er igen moderne, men det er dyrt at få syet: “I
1971 fik jeg 500 kr. pr. Skind. I
dag får konen skindet og jeg kødet! Det skal simre 3½ til 4 timer, og derefter kan det smides
ud, for det er uspiseligt” slutter
filuren Jens.

Råbuk skudt 1970 ved Langesø, Grønkok-fasan skudt 1985 ved Langesø,
Spurvehøg fundet død 1990 i Stenløse og en råbuk.

den side åen.
Krage- og husskadejagt
Der er krager og skader alle vegne nu - det var der ikke i Jenses
faders tid. “Det er en samfundsnyttig gerning at skyde dem, fordi de tager masser af fugleunger
tidligt om morgenen under stort
spektakel. Jeg har lavet 3 kragefælder og fanget flere her. De er
uspiselige!” - Jens synes, jægerne generelt gør for lidt ud af
skydning af disse fugle, men
hans jyske ven Ole skyder 150
krager om året, og han elsker det
tilmed: “Krager er ikke fredede,
og de er durkdrevne!”
Jagtudbyttet
Efter jagten tager Jens indvoldene ud på stedet, (de opbrækkes).
Vildtmaver gærer efter nedskydningen, så opbrækningen skal
ske indenfor 20 minutter, det kan
ikke vente på vildtparade. Fugle
skal udkroges: indvoldene trækkes gennem “møllen”: gatåbningen. I dag kan man købe en krog
af stål til det.
Jens hænger vildtet op hjemme
efter opbrækningen. “Ræve
strejfes = flås og opsprættes.
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Man skærer skindet af med kniv.
Ræve må ikke lukkes op i bugen,
og hele skindet skal krænges af.
Man går fra forben til bryst, bagben og endehul. Derfra går man
20 cm ned langs halebenet. Halen skal helt ud. Det er svært at
frigøre hovedet, der skal skæres
tæt til kraniet. Det hele skal med:
øjne, næse, ører, mund”. Til næsen bruger Jens et spidst 10 cm
bredt stykke træ. Efter flåningen
lægger han skindet i en blanding
af salt og savsmuld og hænger
det til tørring med skindsiden

Forlægning af hjortevildt
At forlægge betyder at partere og
bruges om den proces, der gør
vildtet grydeklart. Det flåede dyr
skal hænge og “modne” inden
udskæringen. Jens “brækker”
indvoldene ud og putter frisk
gran i maven på dyret, inden det
hænges op til modning, når det
ikke er koldt. Kødet kan rådne,
hvis dyret hænger for længe.
Jens har nogle gange i sin slagtertid oplevet at modtage dyr til
partering, hvor de har hængt for
længe på grund af mildt vintervejr. Jens fortæller videre: “Et
afmagret dyr kan have en vildtsygdom - uden noget i mavesækken er dyret sygt. Der er sket en
halvering af vildtbestanden på
Fyn på grund af sygdomme som
tarminfektion. Svælgbremser

Walther Nielsens pølsemageri, Skovbakken 50, ca. 1980.

Buk skudt 1995 ved Borreby Møllegård.

kan sprøjte larver ind i dyrenes
næsebor med fare for kvælning.
Opsatsen er meget væsentlig, og
klargøringen kræver håndelag”.
Normalt regulerer vildtbestanden
sig selv, de overtallige dør, som
ovenfor nævnt. Jens har selv
fundet 2 selvdøde dyr. Trods
selvreguleringen er der 20.000
stykker vildt på Fyn, og det er alt
for meget efter Jenses mening.
Afslutning
Jens har også deltaget i jagtudflugter til Polen Tjekkiet, Sydafrika og Argentina, som man kan

s e
p å Impala-buk skudt 2000 i Matswani Lodge, Sydafrika.
nogle af billederne. Det
var en samtale med mange faktuelle oplysninger, men her har vi
koncentreret os om fynske jagter. Referatet kan ikke helt afspejle Jenses engagement, glæde
ved jagten og hans lyst til at fortælle. Det sidste har han vist
mange gange i forretningen på
Møllevej 6.
Jens var 3. generation af slagtere, idet Jens Christian Jensen
startede på Møllevej 34, mens
sønnen Carl flyttede til Møllevej
6, hvor Jens sluttede i 2002. I
dag er der pizzaria i forretningen.

Flyttes til 1. Side af manus.
Bytter plads med jægerne.

Det markerede
område viser
hvor Jens havde
jagt.
Der ud over deltog han i jagter
andre steder på
Fyn.
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Lundsgård matr. 5a og 6a af Stenløse
Af Svend Dirksen
Lundsgård ligger på Grønvænget
3 i Stenløse. Gården var oprindelig en lille hovedgård, men jorden blev i ??? delt mellem 2 fæstere som en tvillinggård. Den
hørte under Dalum Kloster til reformationen i 1536, og allerede i
1542 fik Mikkel Brochenhuus af
Bramstrup skøde på gården. Gården hørte derefter under det Fynske rytterdistrikt. .Frederik den
Femte ophævede ved lov ryttergårdene og lavede udsalg. Ved
en auktion i 1764
købte
Bramstrup gods gården.
Bramstrup havde fæstere på gården indtil 1815, da Bramstrup
solgte gården til fæsterne, som
derved blev selvejere. I 1830
blev de to halvgårde igen sammenlagt til een gård. Hvordan

Kortudsnit fra 1700 tallet.
20

bygningerne har været fordelt
mellem de to halvgårde, har vi
ingen viden om, men af fæsteaftalerne fremgår det, at der har
været to halvgårde.
Lundsgård er ikke flyttet ud fra
Stenløse by, som så mange gårde
blev det i 1700-tallet. Den har
altid ligget på samme sted med
jorden tæt ved gården, selv om
den er delt af Grønvej. Det nuværende stuehus er bygget 191516.
Der skal i det følgende forsøges
at tegne et billede af Lundsgårds
historie, dens beboere og deres
liv og færden. Oplysningerne er
hentet i Stenløse sogns kirkebøger, matrikelbøger og fra Julius
Bergs gennemgang af fæstebre-

vene fra Bramstrup godsarkriv,
som i dag ligger i Landsarkivet
for Fyn.
Fæstebønderne til 1800
I 1662 hed fæstebonden Hans
Povelsøn. Han havde den store
sorg at miste tre små børn. Først
sønnen Povel Povelsøn der blev
begravet den 30. januar 1662. I
1665 kom moderen til at ligge et
barn ihjel i sengen, da den lille
var 5 uger og 2 dage gammelt.
Den 19. maj 1672 blev en datter
Kirsten døbt. Hun døde og blev
begravet den 17. januar 1673
kun 8 måneder gammel.
Poul Rasmussen fra Lundsgård
blev den 9. marts 1673 viet til
Abelone Jensdatter fra Volderslev. De var kun kort tid på

Lundsgård, idet hun døde i 1694,
46 år gammel, og han i 1700, 58
år gammel.
I 1734 fik Povel Povelsen den
ene halvgård i fæste, som hans
stedfader Anders Pedersen havde
haft. Povel Povelsen afgik ved
døden i 1742 , da han var 42 år.
Fæstet gik i 1743 videre til Lars
Ibsen, som måtte betale 50 rigsbankdalere til godset Bramstrup
i fæsteafgift. Heller ikke han levede ret længe, idet han allerede
i 1748 afgik ved døden kun 36 år
gammel. Fæstet gik videre til
ungkarl Anders Pedersen.
Den anden halvgård, som Jørgen
Pedersen havde måttet opgive i
1749 på grund af alderdom og
skrøbelighed, gik til Hans Jensen, som havde været landsoldat for Bramstrup. Han blev gift
med Maren Mortensdatter, som
døde i 1772, 66 år gammel.
Præsten Japhet Kehlet skrev om
hende: “Hendes vandel i verden
var kristelig og hendes afsked
derfor salig i troen på Jesus”.
I 1774 afstod Anders Pedersen
godvilligt fæstet til ungkarl Jens
Povelsen, der var barnefødt i
Lundsgård. Han betalte 25 rigsbankdaler i fæsteafgift.
Hans Jensen måtte godvilligt frasige sig sit fæste på grund af fattigdom, og det blev i 1784 overtaget af ungkarl Hans Rasmussen fra Højby.
Bramstrups fæstebreve til bønderne i Stenløse havde indtil da
været udstedt af: Mikkel Brochenhuus 1542, John Frederik
Brochenhuus 1722 - 1770 og endelig Hans Adolph von Ahlefeldt 1770 - 1798. Teksten har
været den almindelige for fæstebreve her på egnen.
Årene med Søren Hillerup og
H.J. Hansen på Bramstrup
Men i 1800 var det Søren Hillerup 1798 - 1807 og senere etatsråd H.J. Hansen 1807 - 1827, der
udstedte fæstebrevene. De op-

købte flere små hovedgårde og
udstykkede dem til nogle bøndergårde. Man har kaldt dem
godsslagtere. De skærpede kravene til fæsterne meget. Ud over

Fra fæste til selveje
Lundsgård hørte som fæstegård
under Bramstrup Hovedgård i
Nr. Lyndelse indtil 1815, da

Tidstavle for Lundsgård fra 1719 til 1841
Fæstere:
1719
1734
1743
1748
1749
1774
1784
1803
1810

Anders Jespersen - Jørgen Pedersen
Povel Povelsen
Lars Ibsen
Anders Pedersen
Hans Jensen
Jens Povelsen
Hans Rasmussen
Niels Rasmussen
Hans Jensen

Selvejere:
1815 Niels Rasmussen ejer af den ene halvgård
1815 Hans Jensen ejer af den anden halvgård
1841 Hans Jensen eneejer af Lundsgård

at jorden skulle dyrkes og bygningerne holdes vedlige, blev det
bestemt, at der ikke måtte holdes
løse hunde, ild og lys skulle man
omgås forsvarlig og have opsyn
med folkene, så ingen af dem
røg tobak i gårdens kamre eller
folkestue. Det var forbudt at
modtage inderster dvs. logerende
eller indrette små lejligheder på
et par rum på gården. Han skulle
betale den årlige brandforsikring
til “Landets almindelige Brandforsikring”.
Søren Hillerup gav 1803 fæstet
videre til Niels Rasmussen efter
Hans Rasmussens død
I 1810 var det Hans Jørgen Hansen til Bramstrup, der udstedte
fæstet til ungkarl Hans Jensen,
og der var tale om det fæste,
som hans moder Mette Hansdatter frivillig havde frasagt sig.
Der blev indgået en aftægtskontrakt mellem Hans Jensen og
hans moder. Desuden skulle han
betale 400 rigsbankdalere til
Hans Jørgen Hansen.

etatsråd H.J.Hansen solgte alt sit
fæstegods i Stenløse sogn til
selveje. Lundsgård havde hidtil
været bortfæstet som 2 halvgårde til henholdsvis Niels Rasmussen og Hans Jensen, der begge
købte deres parter af gården til
selveje
Købekontrakt
Imellem Etatsråd H.J. Hansen til
Bramstrup og Niels Rasmussen i
Lundsgård, Stenløse sogn, om
dennes fæstegård af hartkorn 44-2-0 (4 tønder land- 4 skæpper
- 2 fjerdingkar - 0 album red.)
for 3000 rigsbankdalere.
Skøde tinglyst 13. juni 1816
H.J.Hansen - Niels Rasmussen
Samme enslydende kontrakt blev
underskrevet af H.J.Hansen og
Hans Jensen.
Niels Rasmussen, der ejede den
ene halvgård på Lundsgård,
solgte i 183l en parcel, der blev
udlagt til skolelod for Stenløse
skoledistrikt. Sognepræsten og
skolepatron Christopher Ness
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(1811 – 34) betalte Niels Rasmussen 600 rigsbankdaler i sedler. Stenløse anden skole blev
bygget på parcellen i 1831. Parcellen var så stor, at læreren kunne drive det landbrug, som var
en del af embedet. På stedet
Grønvænget 11, var der skole til
1907, hvor ejendommen blev
solgt til et husmandssted.
Niels Rasmussen var gift med
Margrethe Pedersdatter. Da hun
døde, giftede han sig med Anne
Pedersdatter, og de fik datteren
Mette Kirstine Nielsen, men Anne Pedersdatter døde i 1838 (34
år gammel), hvor Mette kun var
4 år.
1841 solgte Niels Rasmussen,
selvejer til Lundsgård matr. 5a af
Stenløse By til gårdejer Hans
Jensen. Gården var beregnet til
en værdi i hartkorn af ager og
eng på 3-6-1-1. Endvidere indgik
i købsprisen det hus, der var opført imellem landevejen og præsteskoven. Prisen var 2.000
Rigsdaler. Køberen var pligtig til
at fortsat at respektere forpagtningen med Lars Christensen
Kronborg af et jordstykke. Han
fik til gengæld lejeafgiften på 44
rigsdaler.
Hans Jensen skulle indfri eller
overtage en panthæftelse på
1.060 Rigsdaler, der hvilede på
gården og udstede en obligation
til Niels Rasmussen på 800 rigsdaler samt kontant betale 140
rigsdaler. Papirerne blev underskrevet i Odense den 30. juni
1841 af Niels Rasmussen
Aftægtskontrakten i 1841
I anledning af handlen imellem
Niels Rasmussen og Hans Jensen af Lundsgård indgik man også en aftægtskontrakt for Niels
Rasmussen og dennes steddatter.
Aftægtskontakt
Jeg, Hans Jensen, tilsiger herved
Niels Rasmussen og steddatter,
den svage Marie Rasmusdatter
22

fri beboelse og afbenyttelse for
dem på livstid af det i toften ved
Niels Rasmussens gård opførte
nye hus bestående af 7 fag, indrettet med 2 stuer, køkken, spisekammer og tørvehus samt en liden have 20 alen bred og 24
alen lang (dvs. 12 x 14,4 m red).
1) Husets vedligeholdelse og
fremtidige reparationer såvel
ude som inde besørger og bekoster jeg som ejer, ligesom jeg også svarer de skatter og afgifter,
der matte blive huset pålagt.
2) Så længe Niels Rasmussen
eller Marie Rasmusdatter lever,
svarer jeg eller efterkommende
ejer af min gård følgende til
dem: Der betales 8 sedler, som
erlægges hvert år til første maj
og første november hver gang
med 4 rigsdaler, endvidere 2 tdr.
rug, 2 tdr. byg, 2 lispund røget
flæsk (dvs. 16 kg red.), forsvarlige og sunde varer, som leveres
hvert år Mortensdag, en ko, et
får med fri foder og græsning
sammen med mine egne kreatu-

videre underholdning samt lærdom, indtil hun er blevet konfirmeret
Kontrakten bliver tinglæst med
prioritet i gården næst efter
800 rigsdaler. 30. juni 1841 Hans Jensen
Hans Jensen ejede Lundsgård i
1830'erne, men købte senere
endnu en gård og lagde de to
gårde sammen til det nuværende
Lundsgård
Som man kan se af folketællingen, var der på det tidspunkt et
stort folkehold på Lundsgård,
som der i øvrigt var på alle gårde.
Et hus i Lundsgård
Niels Rasmussen, 44 år enkemand aftægtsmand
Ane Marie Rasmusdatter, 22 år
ugift datter født i Stenløse
Mette Kirstine Nielsen, 10 år
ugift født i Stenløse
Lundsgård efter Hans Jensen
Hans Jensen døde i 1868, 86 år

Folketælling 1845
Lundsgård
Hans Jensen, 61 år, gdr., Mand
Abelone Marie Larsdatter, 58 år, født i Allerup, Kone
Jens Hansen, 25 år ugift, født i Stenløse, Barn
Lars Christensen, 22 år ,født i Nr. Lyndelse, Karl
Niels Hansen , 20 år, født i Nr. Lyndelse, Karl
Maren Jensdatter, 20 år, født i Nr. Lyndelse, Pige
Kirsten Rasmussen, 15 år, født i Stenløse, Plejebarn
rer, samt besørge hjemkørsel af
8-10 læs tørv, som aftægtsnyderen har skaffet for egen regning,
dog ikke længere end 1-1½ mil
fra hjemmet, 2-3 vognkørsler, 23 rideture, men ikke over 1-1½
mil og 6 møllekørsler årligt.
Skulle aftægtsyderen dø, før
Mette Kirstine Nielsdatter er
konfirmeret, nyder hun aftægten
indtil hendes konfirmation
Desuden forpligter jeg mig til at
forsørge og holde Kirstine Nielsdatter med klæder og føde samt

gammel. Hans enke Abelone
Marie Larsdatter fortsatte med
gården til 1872, da hun i henhold
til et testamente oprettet i 1857
overdrog gården til deres plejedatter Mette Kirstine Nielsen.
Hende havde Hans Jensen stået
fadder til ved hendes dåb i Stenløse Kirke den 6. december
1835.
Der var knyttet nogle betingelser
til overtagelsen. Mette skulle betale 20.000 rigsdaler for gården,
så hun måtte udstede en panteob-

ligation på 10.000 rigsdaler. Den
skulle ifølge testamentet tilfalde
Abelone og hendes mands fælles
arvinger. Den skulle udbetales
ved den første termin efter hendes død. Man kan se, at det hus,
der kaldes Skovlund, er bortfæstet til Hans Rasmussen. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt, hvorefter hun skulle
sikres livsvarig aftægt. En anden
betingelse ved overtagelsen var,
at køberinden ikke uden Abelone
Larsdatters skriftlige godkendelse måtte sælge eller flytte fra
ejendommen. Papirerne blev underskrevet den 20. maj 1872.
Den 30. maj 1872 giftede Mette
sig i Stenløse Kirke uden foregående lysning, som man ellers
plejede mindst 4 uger før giftermålet. Brudgom var ungkarl Niels Jensen, som kom fra Sønder
Broby og havde tjent som
avlskarl på gården siden 1860.
Straks efter vielsen blev Odense
herredsting bedt om at tinglyse
vielsesattesten, for at Niels Jensen kunne få adkomt til at overtage gården fra sin kone, Mette
Kirstine Nielsen, og den blev
tinglyst den 4. juli 1872. Niels
Jensen var medstifter af Dalum
Mejeri i 1895, hvor han tilmeldte
sig med levering af mælk fra 12
køer.
Køb af jord i 1904
I 1904 udvidede Hans Jensen
Lundsgård og indgik derfor nedenstående aftale.
Købsaftale:
Imellem gårdejer Niels Jensen af
Lundsgård som sælger og husejer Hans Søren Hansen af Hjallese Mark som køber er der den
27. august 1904 oprettet en købekontrakt vedr. matr. nr. 6a og
5a af Stenløse, hartkorn i alt 8-1
-2-0 , en jordlod matr. nr. 6c af
Stenløse samt en anden jordlod
med al dens tilliggende, som nu
efter at matr. nr. 9f er udstykket

Folketælling i 1901 på Lundsgård:
Niels Jensen, 61 år, gårdmand og husfader.
Kirstine Nielsen, 66 år, hustru og husmoder.
Fie Kirstine Pedersen, 5 år, barnebarn
Hans Rasmussen, 63 år, arbejdsmand og husfader
Birte Johanne Knudsen, 44 år, hustru
Hans Pedersen, 24 år, tyende
Pouline Nielsen, 29 år, tyende
Aksel Pedersen, 15 år, tyende
Jørgen Jensen, 18 år, tyende
Chr. Nielsen, 27 år, tyende
og solgt derfra under matr. nr.
9b. Køber indtræder i sælgers
rettigheder overfor Dalum Mejeri.
Købesummen er 55.000 kr. deraf
løsøre 17.500 kr. Køber betaler
ved denne kontrakts underskrivelse 500 kr. og skal forrente og
afdrage de 32.600 kr., som indestår i ejendommen og er skyldsat
i Fyens Stifts Sparekasse. Ved
skødets udfærdigelse betales
kontant 11.500 kr., der udstedes
et gældsbevis på 7.400 kr. For
restkøbesummen 3.000. kr. udstedes en panteobligation, der
henstår uopsigelig i 5 år med
oprykningsret næst efter 32.600
kr.
Det bemærkes, at et hus,
“Skovlundhuset”, er fæstet ud til
Hans Rasmussen, og at matr.
nr. 9b er bebyrdet med hegnspligt. Det anmærkes yderligere,
at ejeren af matr. nr. 6c har ret
til at vande sine kreaturer i de
ved Lundsgård værende vandingssteder.
Det har ikke været muligt endeligt at fastslå, hvor Skovlundshuset var eller måske er.
Salget i 1908
I 1908 solgte Hans Søren Hansen, Lundsgård til Rasmus Lang
fra Fraugde Kærby. Alle bygninger, maskiner og inventar fulgte
med, men sælger forbeholdt sig
ret til 2 gamle heste, 1 får, 1 år
gammel tyr, 1 roeskæremaskine,

1 kane, 3 gryder, 1 flæskepande,
1 hjørneskab, 1 madskab, 1 øltønde, 1 saltbalje, 15 tdr. havre,
møbler, sengetøj, gangklæder,
kostbarheder især smykker.
Salgsprisen var 60.000 kr.
Hans Søren Hansen måtte have
købt en anden gård, ellers var det
usædvanlig at tage dyr med. Så
de begrænsninger, der fulgte
med, da Søren Hansen købte
Lundsgård, fulgte den nye ejer
Man skal lægge mærke til, at
matr. nr. 5a er blevet udstykket i
5a med hartkorn 3-6-3-1/4 og 5d
uden hartkorn, at matr. nr. 6a er
blevet udstykket i 6a med hartkorn 4-2-1-1, at matr. nr. 6d. har
hartkorn 0-1-0-3/4, at matr. nr.
5a og 6a er hovedparcel i klasse
1, at matr. nr. 5d og 6d agtes anvendt til byggeplads med videre
til en ny skole, og at disse to matrikler er køber uvedkommende.
Den nye skole var Stenløse 3.
skole på Grønvænget nr. 13.
Salg i 1910
Rasmus Lang solgte i 1910
Lundsgård til forhenværende
gårdejer Chr. Hansen fra Brænderup. Det drejede sig om matr.
nr. 5a, 5f, 6a, 6c og 9b i alt hartkorn 8-1-2-2-1/4. Købesummen
var 63.000 kr., hvoraf 20.000 kr.
var for løsøre. Handelen blev
indgået på følgende vilkår:
1) Køber overtager alle bygninger, alle gårdens maskiner og
inventar, samt besætningen
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2) Sælger forbeholder sig ret til
50 tdr. hvede og 25 tdr. byg samt
cikorierødderne. Hingsten tillige
med seletøj.
3) Sælger skal inden fraflytningen fra gården den 1. november
1910 have optaget roerne og
nedkulet dem . Hvis cikorierødderne ikke inden da er leveret til
tørreriet, skal køber med gårdens heste og vogn sørge for

69.000 kr. (Jørgen Jørgensen var
broder til Hans Jørgensen på
Skovvang, Stenløse Bygade 35 ).
Salget i 1915 til Anders Knudsen Andersen
Jørgen Jørgensen solgte Lundsgård den 11. september 1915 til
gårdejer Anders Knudsen Andersen, Heden.
Købesummen var nu steget til

Stuehuset på Lundsgaard

kørsel til fabrikken i Hjallese.
4) Såfremt køber ønsker det, må
han efter overtagelsen foreløbig
beholde hingsten og uden andet
vederlag end forsvarlig fodring
og pasning bruge den til markarbejde.

84.700 kr. Gården blev overtaget
med alt inventar og gårdens avl,
tærsket som utærsket korn. Sælger forbeholdt sig ret til et læs
tørv, 2 læs brænde, de kul der
var samt 50 risknipper brænde
(Risknipper var tynde grene hugget i ca. 40 - 50 cm. længde og
bundtet i knipper, der blev brugt

Salget i 1911
Chr. Hansen var ikke længe ejer
af Lundsgård. Allerede den 24
juni 1911 solgte han gården til
gårdejer Niels Mortensen fra
Hesselager. Handelen blev indgået næsten på de samme vilkår,
som da Chr. Hansen overtog gården året før. Købesummen var
61.000 kr.
Salget i 1912
Det gik stærkt med handel af
gården i disse år. Niels Mortensen solgte gården den 14. december 1912 til Jørgen Jørgensen af Skodsbølle, Lolland for
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Anders Knudsen Andersen og Jutta

til optændning i komfuret og
kakkelovne om morgenen).
Gårdens besætning blev opgjort
til: 8 heste, 17 køer, 1 tyr, 5 grisesøer, 18 svin, 12 smågrise, 35
høns, 35 kyllinger, 2 gæs og 2
ænder. Sælger skulle have 5 svin
samt resten af fjerkræet.
Nu indtrådte mere stabile forhold på gården efter de hurtige
handler, der havde præget de foregående 10 år.
Anders Knudsen Andersen var
kommet for at blive. Han var
født i 1884 i Bellinge og døde i
1978. Han var blevet gift i Hospitalskirken i Odense i 1910 med
Jutta Henningsen, der var født i
1883. Hun sluttede med at bo på
Møllebakken 9 og døde i 1951. I
1917 havde de fået datteren Inger, som i 1944 giftede sig med
Ernst Andersen, eller som han
hed dengang “Stationens Ernst”.
Anders Knudsen Andersen havde gået på Dalum Landbrugsskole i 1905/06. Han blev formand
for Dalum Mejeri (???), formand
for Stenløse-Svenstrup Elektricitetsforening fra dens start i 1921
til 1925, medlem af Stenløse
Menighedsråd fra 1922-26, formand for Stenløse Forsamlingshus 1926-1931, og menigt medlem fra 1923-1926, medlem af
Kvægavlsforeningen 1917–1921
og 1936–1940 samt brandfoged

fra 1926. Så man må sige, at han
var en mand, der satte sit præg
på lokalsamfundet..
Køb af Stenløsegård i 1916
I 1916 blev Stenløsegård handlet. Gården lå Bystævnet 7 og
med indkørsel fra Stenløse Bygade 12a, og var det hus som
kunstmaleren Svend Saabye boede i til sin død 2004.
Proprietær Martin Pedersen solgte gården under forudsætning af
Landbrugsministeriets godkendelse af udstykning af en parcel
matr. 4a af Stenløse til proprietær Anders Knudsen Andersen,
Lundsgård.
Parcellen 4a, der blev udstykket,
var en del af matr. 4a, der er beliggende ved bygningerne på
Bystævnet samt en tilstødende
marklod og et skovareal på i alt
28 tdr. land, dog uden nogen garanti fra sælger for jordstørrelse.
Med i handelen fulgte de på parcellen stående bygninger, men
ikke en tærskelade ind til en
tværbygget længe. Denne lade
beholdt sælger med forpligtigelse til at fjerne den inden d. 1.
april 1917, hvor pladsen skulle
være ryddet og jævnet.
Købesummen blev fastsat til
33.250 kr. Der skulle ved underskrivelse betales 5.000 kr., den
1. april ligeledes 5.000 kr. og
restkøbesummen 23.250 kr.
skulle betales kontant den 11. juni ved termin. Meningen var at
sammenlægge parcellen med
Lundsgårds jorder, og Landbrugsministeriet gav den fornødne tilladelse.
I 1917 kom der en deklaration
om pligt til behandle skoven på
matr. nr. 4a og 5a som fredskov.
Den 26. november samme år
kom der endnu en deklaration,
hvorefter ejeren af matr. 5c var
berettiget til at færdes gående
som kørende på en vej over
matr. 5a. Det er sandsynligvis
vejen, der drejer fra ved Stenlø-

sevej 280.
I 1951 solgte Anders Knudsen
Andersen et stykke jord til husmand Jens Pedersen, Grønvej 65
for en købspris på 1.300 kr.

Salget i 1950 til Hans Anker
Rømer
Anders Knud Andersen solgte i
1950 Lundsgård til Hans Anker
Rømer, der var født i 1918 og
gift i Brahetrolleborg i 1946 med
Mina Rømer, der var født 1924.
Selv om den følgende historie
har været bragt før i Årskriftet
for 2004 side 15 i artiklen om
sognets husmænd, så hører den
også til under Lundsgårds histo-

Hans Rømer var villig til at
overtage stamparcellen på 34 tdr.
land samt den tilhørende skov.
Med de 38 tdr. land, som jordlovsudvalget skulle overtage,
fulgte et fodermesterhus. I følge
loven skulle statens jordlovsudvalg inden 14 dage efter salgstilbuddet afgive sin indstilling til
ministeriet. Fristen for tilbudet
var mandag den 5. juni, men da
det er Grundlovsdag var alle offentlige kontorer lukkede, så ministeriet fik først tilbudet i hænde den 6. juni, altså en dag for
sent. Forsinkelsen fik til følge, at
Hans Rømer ikke ønskede at afstå nogen del af ejendommen til
jordlovsudvalget, og udstykningen måtte opgives. I følge skrivelse til Anders Knudsen Ander-

Arbejderboligen, Grønvej 24.

rie.
Salgsprisen var 288.000 kr. Da
gårdens grundskyld var større
end 35.000 kr., havde staten forkøbsret af hensyn til muligheden
for at udstykke jord til husmandsbrug.
Repræsentanter for jordlovsudvalget og husmandskommissionen beså ejendommen, og der
var enighed om at gøre forkøbsretten gældende. Der var jord
nok til, at tre mindre husmandsbrug kunne få tillægsjord, og der
kunne oprettes seks nye gartnerier.

sen og Hans Rømer den 14. juni
bekræftede jordlovsudvalget forsinkelsen, men man bad parterne
om at underskrive en erklæring,
hvori der blev set bort fra fristens overskridelse. Anders
Knudsen Andersen var som sælger villig til at se bort fra forsinkelsen, men Hans Rømer, der
som køber ville få en større gård,
stod fast på sin ret, så der blev
ingen udstykning. Det ville i øvrigt have været en af de sidste
udstykninger til tillægsjord.
Salget i 1954 til frøfirmaet
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Dæhnfeldt
21. januar 1954 indgik Hans Anker Rømer aftale om salg af
Lundsgård til frøfirmaet L.
Dæhnfeldt, Odense til en salgspris af 265.000 kr. Alle bygninger på grunden samt en arbejderbolig på Grønvej 24, var med i
handelen.
Der var ingen besætning eller
maskiner med, heller ikke malkemaskinen med tilbehør, men
indboet i folkestuen og tre opredte senge. Køber overtog forpligtelser og rettigheder overfor
transformatorforeningen, men
mejeriforpligtigelserne beholdt
sælger.
Andre forbehold og begrænsninger
1) Hvis landbrugsministeriets
jordlovsudvalg skulle gøre sin
forkøbsret gældende, indtræder
det i handelen , og køber kan ikke gøre noget erstatningskrav
gældende. Kan ministeriet ikke
samtykke skødemeddelelse som
følge af, at selskabet ejer mere
end to landbrugsejendomme, kan
køber hæve handelen uden erstatning.
2) Sælger har truffet aftale med
Stenløse-Fangel kommune om
afståelse af ca. 2 tdr. land til
brug for en sportsplads og en
strimmel jord til brug for opførsel af en gymnastiksal i forbindelse med skolen. A/S Dæhnfeldt
forpligtiger sig til på forlangende fra kommunen at give skøde
på parcellen, og købesummen
udbetales til Hans Rømer. (Der
blev som bekendt ikke brug for
denne bestemmelse, da der blev
taget beslutning om bygning af
Skt. Klemensskolen på Dahlsvej
red.).
3) Skulle det samlede areal gå
under 69½ tdr. land, beregnet
efter landinspektørkort, erstatter
sælger det manglede areal med
4.000 kr. pr. tdr. land. Bliver
arealet under 68½ tdr. land, kan
køber hæve handlen.
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4) Foreligger der ikke svar fra
ministeriet inden den 1. marts
1954 om bestemmelsen i § 7 stk
2, er partnerne berettigede til at
hæve handlen uden erstatningen
til den anden part.
5) Sælger har ret til 14 dages
varsel, forinden han skal fraflytte boligen samt ryddeliggøre
ejendommen for løsøre og besætning.
6) Sælgers hustru Minna Rømer
skal samtykke med sin underskrift med handlen .
Dæhnfeldts brug af Lundsgaard og tiden derefter
Dæhnfeldt skulle bruge noget af
jorden til forsøg med forskellige
afgrøder, mens resten skulle dyrkes som landbrug. Man byggede
en lade langs Grønvej til opbevaring af frø.
Den 15. marts 1954 ansatte man
Erik Poul Christensen som bestyrer til at stå for driften af
landbruget på gården. Poul Christensen var født i 1920 og havde
været på Dalum Landbrugsskole.
Han ledede et herrehold i gymnastik, først i Fangel Friskole og
da Skt Klemensskolen blev bygget, flyttede han der til med sit
hold. Poul Christensen var ansat
på Lundsgård indtil sin død i
1987.
I 1986 fik Dæhnfeldt en ny ejerkreds, og den besluttede at sælge
Lundsgård. Jørgen Rasmussen
fra Voldgård i Volderslev købte
gården, der var på 80 ha. Efter at
Landbrugsministeriet havde godkendt handelen, blev den lagt
sammen med Voldgård, Volderslevvej 147. Poul Christensens
enke fik lov til at blive boende i
stuehuset. Den store lade blev
brugt som lagerhal for frøfirmaet
Dif-Trifolium A/S Roskilde.
Jørgen Rasmussen solgte i 1990
resterne af Lundsgård til tømrermester Søren Thode, der den dag
i dag bruger nogle af bygningerne til værksted og lager for tøm-

rervirksomheden. Han købte 6
tdr. land jord, der lå nær gården,
fordi han ønskede, at der skulle
være landbrugspligt på ejendommen.
Den 30. april 1992 solgte Jørgen
Rasmussen, Voldgård, som inklusiv Lundsgård var på 160 ha.
til Andy Jensen, Fangel, og dermed var Lundsgård som selvstændig landbrugsejendom helt
ude af historien.
Kilder:
Julius Bergs hæfter omkring
Stenløsegården og Lundsgård
Landsarkivets samling af Matrikelbøger.
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