
 

April 2004 

Nyt fra Stenløse Sogns 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Løssalgspris: kr. 25 
Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, ads. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S. tlf.: 66 15 16 76 



 

Foreningen: 
Formand: Kaj Jensen, Svenstrupvej 29 C 
5260 Odense S, tlf.: 6592 0668 
 
Næstformand: Knud Lund, Lindeparken 5 
5260 Odense S, tlf.: 6615 0987 
 
Kasserer: Svend Dirksen, Kildebakken 22 
5260 Odense S, tlf.: 6615 0154 
 
Bestyrelsesmedlem: Bente Holm, Stenløse  
Bygade 26, 5260 Odense S, tlf.: 6615 0863 
 
Bestyrelsesmedlem: Eva Kristensen, Sven-
strupbakken 2, 5260 Odense S, tlf.: 6615 3582 
 
Suppleanter: 
Egon Birkholm, Svenstrupvej 40 
5260 Odense S, tlf.: 6615 0448 
 
Hanne Møller, Bystævnet 34 
5260 Odense S, tlf.: 6615 1528 
 
Gironummer: 486-1787 

Arkivudvalget: 
Mogens Jensen, Lindeparken 1 
5260 Odense S, tlf.: 6615 1676  (fmd) 
 
Kaj Jensen, Svenstrupvej 29 C 
5260 Odense S, tlf.: 6592 0668  (B) 
 
Svend Dirksen, Kildebakken 22 
5260 Odense S, tlf.: 6615 0154  (B) 
 
Egon Birkholm, Svenstrupvej 40 
5260 Odense S, tlf.: 6615 0448  (M) 
 
Flemming Jørgensen, Møllebakken 19 
5260 Odense S, tlf.: 6615 3837  (M) 
 
B: valgt af bestyrelsen, M: valgt af medarbej-
derne 

Redaktion: 
Mogens Jensen, ansv. 
Kaj Jensen (lay out) 

Tryk: 
Odense kommune 

Indholdsfortegnelse: 
 
Beretninger      side 3 
Balslevs Arkiv      side 4 
Avisudklip-samlingen i Arkivet   side 8 
Fjernvamen i Skt. Klemens     side 9 
Husmænd i 100 år    side 15 
Sprøjtehuset i Stenløse    side 24 
Gadekæret i Stenløse     side 27 
Rettelse til årsskriftet 2003    side 31 
 

Afleveringer: 
ISBN: 87-90320-18-2 
ISSN: 1396-1705 

Udgivelse: 
Årsskriftet er udgivet af Stenløse Sogns Lokalhi-
storiske Forening i et oplag på 300 stk. og omde-
les til foreningens medlemmer. 

Prisliste: 
Årsskrifterne 1991 – 2002 25 kr. pr. stk. 
Registrer til årsskrifterne 1991-1999: 25 kr. 
Registrer til årsskrifterne 2000-2002: 25 kr. 
Folmer Hansen: Erindringer fra Volderslev 50 kr. 
Oluf Balslev: Træk af Stenløse og Fangel Sognes 
Historie 50 kr. 
Videofilm: Sognefilmen 100 kr. 

Åbningstider: 
Hver Mandag kl. 16,00 til 18,00, dog ikke i sko-
leferier og på skolefridage, ellers efter aftale 
med arkivleder Mogens Jensen 6615 1676 

Arkivets adresse: 
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 

2 

Forsidebillede: 
 
Vangeledgårdsvej 36 i 1922 



Foreningens beretning 2003 
Af Kaj Jensen 
 
Generalforsamlingen den 18. marts 2003 var igen til-
fredsstillende, med mange fremmødte medlemmer og 
et godt foredrag af Jens Aage Petersen fra Stadsarki-
vet som fortalte om forretninger i det gamle Odense. 
Året 2003 var også året hvor vi løb ind i store vanske-
ligheder med udgivelsen af årsskriftet, årsagen var 
nedbrud af vor scanner, hvor vi måtte anskaffe en ny. 
Det var så galt, at vi måtte skrive til medlemmerne 
om den sene udgivelse. 
Det var også året, hvor SLA ville foreslår ændring af 
kontingentet, en ændring der ville opdele de lokale 
foreninger i A og B medlemmer. Vi bad Jørgen Tøl-
løse om at tage til Hillerød, og deltage i generalfor-
samlingen, Jørgen er vel nok den der har den største 
ekspertise i SLA sammenhænge og vi er glade for, at 
Jørgen ville tage derover . Resultatet blev, at bestyrel-
sen selv trak deres eget forslag, og at der fremover 
skal betales et grundbeløb og et ørebeløb pr. indbyg-
gere i de lokale områder. For vort vedkommende har 
det betydet en kontingentstigning på 193 kr. fra 690 
kr. i 2003 til 883 kr. i 2004. Efterfølgende har vi fået 
meddelelse om, at Odense kommune betaler kontin-
gentet for os. 
 
Byrundtur. 
Lørdag den 14. maj ledede museumsinspektør Henrik 
Harnow, en arkitektonisk byrundtur i Skt. Klemens. 
Vores sogn er ikke nyt for ham. Han holdt foredrag 
om bebyggelsen i Skt. Klemens i oktober 2000 her i 
foreningen. Turen foregik under truende skyer, og i 
Lindeparken, hvor Knud Lund fortalte lidt om vejen, 
tog regnen rigtigt fat, så Harnow kortede turen af til et 
slutpunkt ved opkørslen til Plejehjemmet. 
 
Foredrag om Balslevs arkiv. 
Onsdag den 10. september holdt Jørgen Tølløse et fo-
redrag om Balslevs arkiv her på Skt. Klemensskolen. 
Det var et godt foredrag, som vi siger tak for. Essen-
sen af Jørgens foredrag bliver bragt i det kommende 
nr. af vort årsskrift. 
Jeg vil sige vore medlemmer tak for støtten i det for-
løbne år, og ikke mindst tak for jeres fremmøde ved  
vore arrangementer. 
Tak til arkivets medarbejdere for den store ulønnede 
indsats I har gjort i årets løb. Også tak til bestyrelsen 
og arkivlederen for godt samarbejde i det forløbne år. 
Jeg håber på en fortsættelse heraf. 
 
 
 
 
 
Arkivlederens beretning 2003 
Af Mogens Jensen 

 
Jeg har nu været arkivleder i et helt år og det er 
efter min vurdering gået godt. Det er ikke min 
egen fortjeneste, men beror i vid udstrækning på 
den store hjælp, jeg har fået fra mine medarbej-
dere, hvor blandt andre Jørgen Tølløse har været 
en uvurderlig støtte. 
Balslevs arkiv er kommet endelig på plads med 
hensyn til registrering og kan nu bruges i fuld ud-
strækning. 
Vore samling af kort er også færdigregistrerede 
takket være en stor indsats fra Helge Klog. 
Vi har stadig problemer med vores ”maskinpark” 
ligesom vi arbejder energisk med at få et mere 
tidssvarende registreringsprogram op at stå. 
I det kommende år kunne jeg tænke mig, at vi 
blandt andet beskæftigede os med den lokale 
gymnastikforening der har jubilæum i år samt at 
vi samlede alt foreliggende materiale og revide-
rede den gamle sognefilm. Vi har også et stort 
billedmateriale, der skal revideres, så der er nok 
at gøre. 
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Gennem årene har mange mennesker samlet lo-
kalhistorisk stof. På Fyen har vi f.eks. lærer Fry-
denholts samling. Han samlede i mange år udklip 
fra aviser fra og om hele øen. Hans samling fin-
des i dag på Odense Bys Museer. Dalum Lokal-
historiske Arkiv har også en meget stor samling 
af lokalhistoriske notater samlet af Jacob Hansen, 
tidligere sognerådsformand i Dalum kommune. 
Man brugte blandt andet notaterne, da man skrev 
værket om Dalum sogn.  
Fra 1938 til 1976 havde vi i Stenløse og Fangel 
sogne pastor Oluf Balslev (1911-83), som samle-
de mange oplysninger om sognenes historie helt 
fra middelalderen og op til hans allersidste år. Vi 
har skønnet, at vores lokale samling burde præ-
senteres for årsskriftets læsere, som vil kunne få 
mange oplysninger om tidligere tiders menne-
sker, huse og gårde. 
 
Historien bag Balslevs arkiv 
I daglig tale kalder vi samlingen af notater for 
”Balslevs arkiv”. Pastor Balslev kunne ikke lade 
være med at beskæftige sig med alt, hvad der 
smagte af historie om sognene og videre ud i ver-
den, for lokalhistorien er forankret i såvel Dan-
marks- som Verdenshistorien.  
Hver gang Balslev stødte på noget, som han 
mente burde huskes eller bevares, så blev det 
skrevet ned. Han forsøgte at bruge papir, som 
kunne foldes til ca. 10 x 15 cm. dvs. ca. A6. Der 
kunne være tale om rent og blankt papir, men var 
det ikke for hånden, så kunne en mødeindkaldel-
se, bagsiden af et brev om landsindsamling til 
FDF eller lignende også bruges - og så skal man 
huske, at meget blev samlet under 2. verdenskrig 
1939-45, hvor der blev mangel på papir. Papirer-
ne blev hæftet sammen med elastikker eller clips, 
men det vil vi vende tilbage til. 
Papirerne blev sat i et par arkivkasser og stillet 
op i alfabetisk orden. Dog syntes Balslev, at det 
var en god idé at lave nogle underafdelinger for 
lærere, præster, bødkere, gårde m.fl. Det gjorde 
det nemmere for ham at finde rundt i kasserne.  
 
Balslevs kasser kommer til arkivet 

Da Balslev døde i 1983, passede fru Balslev på 
kasserne, og efter at Stenløse Sogns Lokalhistori- 
ske Arkiv var startet i 1991, spurgte jeg et par 
gange til dem. Men fru Balslev kunne ikke huske 
kasserne, selv om jeg beskrev dem indgående, 
idet jeg havde set dem i forbindelse med 
hjemstavnsugen på Skt. Klemensskolen i 1966. 
Ved den lejlighed fik vi mange oplysninger om 
sognet, som Balslev havde stående hist og her i 
arkivkasserne.  
Et par år efter arkivets start kom kasserne vist 
ned fra loftet, og fru Balslevs overdrog os arkiv-
kasserne. Alle medarbejderne var enige om, at 
det var et uvurderligt redskab til sognehistorien. 
Men hvordan fik vi det gjort tilgængeligt?    

 

Balslevs arkiv  
Af Jørgen Tølløse 
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I første omgang fik vi en aftale med damefrisør 
Bente Holm, Stenløse Bygade om, at hun godt 
ville tage kasserne hjem og lægge oplysningerne 
i kuverter. Hver kuvert skulle indeholde de sed-
ler, som Balslev havde haft liggende sammen. De 
var holdt sammen med elastikker, som efter op til 
50 år var møre, eller med metalclips som efter li-
ge så mange år var begyndt at ruste. 
Uden på hver kuvert blev foroven til venstre 
skrevet en titel, som dækkede hovedindholdet, 
jvf. Balslevs navnegivning. Derefter blev kuver-
terne stillet op, og man bibeholdt Balslevs opstil-
ling med diverse underinddelinger om smede, 
huse etc.  
 
Arkivet kommer på edb 
I de følgende år fandt vi mange oplysninger i ar-
kivet, men efterhånden som vi dykkede ned i det, 
måtte vi erkende, at vi ikke fik nok ud af arkivet. 
Der måtte være en bedre søgemulighed.  
Den bedre søgemulighed var at oprette en data-
base, hvor man med edb som redskab kunne søge 
på alle de ord, der var indskrevet som note. Men 
først skulle hver eneste kuvert tildeles et fortlø-
bende nummer jvf. Balslevs opstilling, og der var 
knap 1100 kuverter. Derefter skulle hvert eneste 
stykke papir ud af kuverterne og forsynes med 
det nummer, som kuverten havde.  
Endelig skulle indholdet i hver kuvert tages ud 
og skimmes ved en hurtig læsning, hvis indholdet 
ikke var så spændende, at man måtte læse hele 
historien grundigt. Derefter skulle oplysninger 
skrives i databasen, hvor der var plads til 255 
tegn, medmindre man ville operere med nummer 
plus a, b, eller c afhængig af, hvor meget stof ku-
verten indeholdt, således at der blev knap 1300 
poster i databasen 
Som man kan se af kopien, skrev Balslev til tider 
med fluebensskrift, derfor er det noget af et job at 
læse og sammendrage. Men nu ligger de vigtigste 
oplysninger i en database under programmet 
WORKS, og basens oplysninger kan suppleres 
og korrigeres, efterhånden som man bliver kloge-
re. 
 
Søge og finde i databasen 
I databasen er det muligt at søge på et enkelt ord 
og så finde alle de steder ordet forekommer. Hvis 

man søger på ordet: ”gadekær”, får man at vide, 
at det findes 8 poster med ordet ”gadekær”. Men 
lad os se på en af posterne: 
 
GADEKÆR - STENLØSE Gadekæret oprindelig 

tilløb fra Lundsgård og Aage Larsens Mark  

(Vangeledgårdsvej 30). I 1950 pumpede Falck i 

to timer. Ejet af alle i Stenløse med matrikel 

”Aa” . Fællesbrønden findes syd for gadekæret. 

Formindsket ved vejregulering.  

Oplysningerne uddybes på de sedler, der ligger i 
kuverten.  
I de øvrige syv kuverter får man bl.a. at vide, at 
huset overfor gadekæret blev flyttet, da Stenløse 
Bygade blev reguleret i begyndelsen af 1900-
tallet, at Fangel havde to gadekær: et for gårdene 
(matrikel A) og et for husmændene (”De smås 
vanding”).  
Hvis man søger på ordet ”social” er der henvis-
ninger til 15 dataposter og de henviser bl.a. til 
sognerådsprotokol i 1860érne, socialdemokraten 
Henning Palmvig, fattighusene, Sct. Knuds laug i 
1101. 
Databasen giver således mulighed for at få at vi-
de, hvor der måske står lidt eller meget om et 
emne, og det er unægtelig en fordel. Men be-
grænsningen er der også, idet man  kun kan finde 
de ord, der er indskrevet i databasen. Derfor er 
erfaring fra løsning af krydsordsopgaver en for-
del, fordi man dér er vant til at finde synonymer 
for begreberne. Udskrevet på papir fylder databa-
sen ca. 100 ark A4-papir. Så det er jo også et 
spørgsmål om arbejdskraft at fylde mere på. Men 
det er stadig muligt, når man under arbejdet i ba-
sen finder mere, der burde være gjort søgbart og 
derfor skal indskrives i basen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EksEk-

sempel 
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                 Bryllup på Annexgården 



seddel. 

”Indbyrdes undervisning” vandt i begyndelsen af 
1800-tallet udbredelse i Danmark. Da Frederik 
den 6. gik ind for systemet kunne der udsendes 
klare ordrer fra ministeriet, der truede lærerne og 
præsterne med afsked, hvis de ikke gik i gang 
med at lade de ældre elever undervise de yngre 
ved hjælp af tavler. Nedenfor findes Balslevs ud-
skrifter fra embedsbogen for præsten i Stenløse-
Fangel om den ting:  
 
Hvad findes i Balslevs arkiv? 
I det følgende vil jeg trække nogle af de vigtigste 
typer materialer frem, men da noget af materialet 
ikke er offentlig tilgængeligt, så vil arbejdsmå-
den være den, at der søges i databasen, hvorefter 
en medarbejder må vurdere kuvertens indhold og 
derefter evt. frasortere, hvad der ikke må udleve 
 

res. Alt i arkivet 
vil først blive tilgængeligt i 2033, dvs. 50 år efter 
pastor Balslevs død. 
Arkivet indeholder mange personoplysninger. 
Både i form af anekdotisk stof, som er berettet af 
mange forskellige (Viggo Gaarde, Julie Jensen 
m.fl.) .  
Men først og fremmest er det personalhistoriske 
stof præget af Balslevs studier i Stenløse og Fan-
gels kirkebøger fra 1660 og fremefter samt i 
landsarkivets mange kirkebøger og de mange op-
lysninger, der kan findes i folketællingerne helt 
tilbage fra 1787. Noget af stoffet er stillet op i 
tavler over flere slægtled, også med oplysninger 
om hvordan det gik mennesker, når de flyttede 
fra sognet.  
 
 
 

                                    Eksempel på Balslevs notater – her i originalstørrelse. 
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Andre oplysninger om personer kan måske findes 
under de faglige samlinger for lærere, bødkere, 
smede etc. Om alle præsterne i Stenløse og Fan-
gel ligger mange oplysninger. 
Kirkerne har også haft Balslevs store interesse. 
Således ligger hans manuskript til foredrag og  
publikationer om kirkerne i samlingen sammen 
med andre udførlige oplysninger bl.a. en krono-
logisk liste med oplysninger om til- og ombyg-
ninger f.eks. hvornår var der balkon (pulpitur) i 
kirkerne, hvornår kom det første orgel etc. Der er 
også oplysninger om huse og gårde. Her må det 
erkendes, at Balslev har arbejdet mest med Fan-
gel, idet han har fundet frem til mindst een ejer af 
hver eneste matrikel i Fangel. Her har han bl.a. 
fundet oplysningerne i Brandassurancefortegnel-
sen fra 1880érne til en gang omkring 1920. Men 
han har også fundet oplysninger om gårdenes 
ejere, beboere  og størrelser i Stenløse sogn. 
I 1842 fik vi det første sogneforstanderskab, som 
i 1864 blev omdøbt til sogneråd for at blive ned-
lagt i 1970 og indgå i Odense kommune. Specielt 
dykkede han ned i sognerådets protokol for 
1860érne og fandt mange spændende ting bl.a. 
om de sociale forhold og til tider med klare ud-
tryk for sognerådets syn på fattigfolk, både når 
man skulle støtte dem i hjemmet, og når de hav-
nede på fattighuset i Damhaven eller på Stenløse-
vej 252. Et sted står der om auktioner på børn, 
der skulle anbringes, fordi hjemmet var gået i op-
løsning. Det er jo en oplysning, der nok kan give 
anledning til refleksioner om evt. at dykke mere 
ned i det emne.  
Balslevs arkiv er således en guldgrube, når man 
vil på jagt efter oplysninger om en person, et hus 
eller en institution. Men den er også en guldgru-
be, hvis man lidt bredere vil læse om sognets hi-
storie og sætte det i relation til den tid der er be-
skrevet og for den sags skyld også til vor egen 
tid. 
Balslev efterlod også en samling manuskripter til 
taler, som han havde holdt ved ved bryllupper, 
begravelser og de lejligheder, hvor han deltog i  
 

 
sognets sociale liv.  
Ligeledes har vi mange af hans ord ved konfir-
mationer dvs. de bibelord, som han sagde til hver  
enkelt konfirmand.  
Hans store samling af prædikener fra 1938, ja og-
så før han kom til Stenløse-Fangel prøver vi at få 
en pensioneret præst til at se på.. 
 
Øvrige arkivalier fra pastor Balslev. 
Mange af de små sedler har dannet grundlaget for 
Balslevs publikationer om Stenløse og Fangel 
kirker samt om skolerne i den gamle Stenløse-
Fangel kommune (Degnestol og skolebænk,  
1962). Disse manuskripter har vi liggende for sig 
selv i de 6 kasser med arkivalier, som vi har 
modtaget fra familien Balslev. Der er også tale 
om arkivalier, som fru Balslev har skabt, bl.a. var 
de begge to engagerede i Unge Handicappedes 
Klub m.m.og Sønderjysk Forening. Der ligger 
breve fra krigen 1848-50, en dagbog for en ung 
mands rejse til det fjerne østen i 1830, et kilde-
spil i 1948 til fordel for Biblioteksforeningen i 
Stenløse m.m. 
Arkivalierne er ikke offentlig tilgængelig, men 
der vil kunne forskes i dem, og de vil kunne bi-
drage til belysning Stenløse og Fangel sognes hi-
storie, samt alt det andet som Oluf Balslev også 
beskæftigede sig med.   
 
 
 
 
 
 

Anna og Oluf Balslev ved guldbryllup 
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En væsentlig opgave for arkivet er at samle ud-
klip om lokale personer, begivenheder og virk-
somheder, fordi de er en vigtig kilde til sognets 
historie. 
 
Vi begyndte at klippe straks ved arkivets 
start i 1991 og har  nu små 4000 udklip, idet 
medarbejderne løbende klipper fra deres eg-
ne avisabonnementer. I tidens løb har vi også 

modta-
get klip 
fra med-

lemmer af den lokalhistoriske forening, 
især fra tiden før 1991. Specielt kan jeg 
         nævne pastor Bal- 
         slevs store sam- 

               

ling, som vi                 
 
modtog sammen  
med hans øvrige arki- 
valier. 
Vi modtager stadig meget 
ger- 
ne avisudklip af ældre da-

to, f.eks. med bryllupper, jubilæer, mindeord og 
andet, som herved kan bevares for eftertiden.  
Måske har nogen noget liggende,  
som de vil skille sig af med, eller  
som man finder ved op 

rydning efter dødsboer.  
 
 
 
 
 
 
 
Skulle klippene ikke 
være dateret, kan man 
måske hjælpe os med 
det. Nogen kunne og-
så have det for længst 

udgåede Fyns Tidende  
liggende.  
Den avis havde en del 

stof  
fra Stenløse sogns landsby 
er Volderslev, Stenløse,  
Svenstrup, Lindved og  
Skt. Klemens 

Udklip-
pene bli-
ver kli-
stret ind 
i mapper og registreret i databasen AVISUD-
KLIP, hvor man så senere kan søge på relevante 
stikord.  
F.eks. kan 
alle bryllup-
per, sølv- og 
guldbryllup-
per og jubi-
læer ses sam-
let under dis-
se stikord, 
men de nav-
ne, der er 
knyttet hertil 
kan også søges separat. Læserbreve fra lokale 
personer indgår også. Til alle personer er såvidt 
muligt knyttet gadenavn og –nummer. Der bliver 
registreret efter et fast skema, med en rubrik til 

Avisudklip-samlingen i Arkivet 
Avisudklip modtages gerne! 

Af Knud Lund 
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Man har gennem tiderne præciseret de elementæ-
re livsbehov til at være: mad, klæder, bolig og 
varme. I denne artikel vil vi se på forholdene i 
vores lokalområde, idet vi vil koncentrere os om 
varmen og også skæve lidt til boligforholdene.  
Varmen har indflydelse på det landskab, der om-
giver os, idet man i tidligere tider fik sit brændsel 
fra skovene og hegnene. Vi har i lokalområder to 
skovområder nemlig: Stenløseskovene og Sven-
strupskovene populært sagt i hver sin ende af 
Skt. Klemens. Tidligere forsynede de området 
med brændsel. Desuden har Volderslev en skov-
strækning i nærheden af Lindved. En anden var-
mekilde har været tørvene, som er blevet gravet i 
moserne, det vil vel navnlig sige mosearealerne 
langs Lindved å i Volderslev.  
Disse varmekilder opnåede sidste gang at være 
de væsentligste under 2. verdenskrig. Da tømrer-
mester Ernst Andersen i 1948 begyndte at bygge 
de mange huse på Møllebakken, så blev det i før-
ste omgang med kakkelovne, idet husene blev 
bygget med statslån. I statslånene var indbygget 
store begrænsninger, for at lånene kunne strække 
til så mange som muligt. Senere op igennem 
1950érne udskiftede beboerne kakkelovnene med 
centralvarmeanlæg, hvor man brugte kokssmuld, 
som man kunne nøjes med at påfylde en gang i 
døgnet. Det samme system fortsatte Ernst Ander-
sen med på nogle af de andre "gamle bakker" 
langs Svenstrupvej. 
 
 

 
 
Skt. Klemens Varmecentral  
I 1962 påbegyndte Ernst Andersen udstykningen 

af den gamle præstegårdsjord til Skovbakken 
med de tilhørende bakker. Nu var tiden kommet, 
hvor mange huse blev opvarmet med olie, såle-
des at husejerens arbejde med fyring var reduce-
ret til et minimum f.eks. blot at holde øje med 
oliestanden, og det kunne man også fritages for 
ved hjælp af et abonnement, hvor olieleverandø-
ren ved at holde øje med graddagene dvs. tempe-
raturen og vinden kunne beregne, hvornår der 
skulle fyldes på igen. Betalingen skete ofte ved et 
abonnement, hvor der hver måned betaltes et be-
løb, som så reguleredes en gang årligt.  
Men Ernst Andersens nye kvarter skulle være 
med på det nyeste. Der skulle være fjernvarme. 
Dels kunne man levere varmen billigere, dels 
ville et stort anlæg forurene mindre end 300 olie-
fyr. Da han påbegyndte salget af grundene, havde 
han derfor besluttet samtidig at lave kontrakt om 
varmeleverancen. 
Lad os se på nogle få af paragrafferne i kontrak-
ten. I par. 2 stk. 1 slås det fast, at ejeren af huset 
forpligtede sig til "at købe hele ejendommens 
forbrug af opvarmning fra Skt. Klemens Varme-
central". Der var således ingen mulighed for at 
supplere med brændeovne, mens  åbne pejse blev 
tolereret. I par. 12 stod der,  at kontrakten var 
gældende til 1. juli 1993, hvorefter den kunne op-
siges med et års varsel. Såfremt Skt. Klemens 
Varmecentral skulle finde på at sælge varmecen-
tralen, ledningsnet etc., så var køberen forpligtet 
til at indtræde i et kommende varmelaug eller an-
delsselskab. Så fremtiden var der tænkt på, og 
den kommer som bekendt en dag.  
Hele kontrakten var sammen med Ernst Ander-
sens deklarationer incl. hans påtaleret tinglyst på 
ejendommen, og det var dermed bestemmelser, 
der fulgte med ved ejerskifte. Men også dem 
kom fremtiden efter, og de bestemmelser er i dag 
sat ud af kraft.  
Varmecentralen var primært tænkt rettet mod 
Ernst Andersens kommende byggeri i Skovbak-
kekvarteret, og hvad der senere måtte komme 
hen ad det vi i dag kalder Skt. Klemensvej med 
sidegaderne/vangene.  
 
 
Skt. Klemens Varmecentral og Svenstrupvej 
med bakker  
Byggeriet med enfamilieshuse hen langs Sven-
strupvej var påbegyndt i 1930érne af bygmester 

Fjernvamen i Skt. Klemens  
Af: Jørgen Tølløse   
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Jens Dalgaard fra Møllegård, Stenløse Bygade. 
Ernst Andersen havde i 1948 begyndt at bygge 
husene på Møllebakken, og senere fortsatte han 
med de andre gamle bakker (Kilde-, Kløver- og 
Jægerbakken) samt enkelte huse og typehuse 
langs Svenstrupvej. I mange af husene var kedler 
og/eller fyr ved at være nedslidte.  Der var derfor 
en interesse for at få fjernvarme. Ernst Andersen 
indbød derfor til et møde i Stenløse forsamlings-
hus den 15. august 1962. Han opstillede et bud-
get på ca. 820 kr. pr. år i fyringsudgift.  Derefter 
omtalte han i reklamen/mødeindkaldelsen div. 
fordele bl.a. nedlæggelse af husets fyrrum og 
sluttede med, at fjernvarme var: 
 
 
 
Men interessen var ikke så stor, at der var økono-
mi i at lægge fjernvarme i ind i husene i 1962. 
  
I n d -
vielsen af varmecentralen 
Imens fortsatte arbejdet med at bygge fjernvar-
mecentralen på Møllevej 22, men det hastede og-
så, for de første beboere var allerede flyttet ind i 
husene på Skovbakken, 
I påsken 1962 havde man påbegyndt salget af 
grundene på præstegårdsjorden i Skovbakkekvar-
teret. I september 1962 var der rejsegilde på 
fjernvarmecentralen og 8. januar 1963 kunne ind-
vielsen foregå ved, at sognerådsformand Peter 
Beiskjær trykkede på knappen til Danmarks før-
ste og i flere år eneste privatejede fjernvarmecen-
tral. Talere var:  Ernst Andersen som bygmester, 
Ras Christensen som arkitekt, Mogens Larsen 
som ingeniør for varmecentralen og øvrige anlæg 
samt Hans Jørgensen som entrepenør. I øvrigt 
kan leverandørernes navne læses i en fælles an-
nonce, som findes i vores Avisudklipsamling 

mappe C siderne 69-70 (C69-70). 
I de kommende år fungerede værket, og i 
1963/64 måtte der sættes endnu en kedel op, for-
di antallet af solgte huse og dermed kunder var i 
konstant vækst. 
 
Sodplagen 
Varmecentralen gjorde livet surt for nogle af na-
boerne, idet der faldt sod ned på omgivelserne. 
Ifølge Ernst Andersen var det kun 3-4 stykker, 
det drejede sig om og kun få dage om året, nem-
lig ved skiftet mellem vinter- og sommerfyring. 
Problemet kunne afhjælpes ved at bruge en olie, 
der var meget dyrere end den fuelolie, som cen-
tralen normalt kørte med. De første avisartikler 
har vi i arkivet dateret til 1973, men overskriften 
er: "Beboerne har i ni år klaget over forurening 
fra privat central med fjernvarme". C72. 
 
Oliekrise 
Op igennem 60érne udbyggedes Skovbakken, og 
man fortsatte henad Skt. Klemensvej med vange-
ne i 60érne og 70érne. I starten af 1960érne var 
oliepriserne ude i verden og her hjemme meget 
lave. I starten af 1970érne greb OPEC - de olie-
eksporterende landes organisation - ind, idet de 
fordoblede prisen på olie. Det lykkedes at få pris-
forhøjelsen reduceret til "kun" 70%, men OPEC 
besluttede også at nedsætte produktionen og luk-
ke for eksporten til Holland og USA, fordi de var 
“pro-israelske”. Da statsminister Anker Jørgen-
sen i en tale i Middelfart protesterede mod 
OPEC´s fremgangsmåde, var vi tæt på også at 
blive ramt af et stop for olieimport. Regeringen 
måtte gribe til flere foranstaltninger bl.a. ved at 
forbyde bilkørsel om søndagen.  
Lokalt ramte det også Skt. Klemens Varmecen-
tral. Ernst Andersen meddelte forbrugerne, at 
olieleverancen var nedskåret med 25% og prisen 
fra 72/73 til 1. jan. 1974 tredoblet. Derfor appel-
lerede han til forbrugerne om at lukke for det 
varme vand de fire første dage i ugen, lukke for 
varmen i birummene (bryggers, entré, garage, 
kælder etc.), sove i et koldt soveværelse - med en 
typisk bibemærkning: "det er også sundt at sove i 
et koldt soveværelse". Man skulle også sørge for, 
at fjernvarmen blev udnyttet maksimalt, så af-
gangstemperaturen ikke var over 35 grader jvf. 
rundskrivelser fra Skt. Klemens Varmecentral i 
nov. 1973 og febr. 1974. 
 
Rumlerier om salg af Skt. Klemens Varme-
central 

Nemt - billigt og driftssikkert 
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I 1975 begyndte Ernst Andersen at gøre sig klar 
til, at han når han i 1977 blev 60 år,  ville han gå 
på pension. Han var derfor begyndt at komme  
med bemærkninger om, at han ønskede at sælge 
Skt. Klemens Varmecentral. Der var på sin vis 
gjort klar til den situation, idet der i kontrakten 
mellem forbrugerne og Skt. Klemens Varmecen-
tral som tidligere omtalt fandtes en pararagraf 14, 
hvorefter varmecentralen kunne sælges til forbru-
gerne i form af et varmelaug eller et andelssel-
skab. (C76) 
Beboerne begyndte at blive mere og mere util-
fredse med deres varmeforsyning. Det afgørende 
var nok prisen. Odense Kommunes Fjernvarme-
forsyning var i mange år kommet fra Fynsværket, 
hvor man solgte "spildproduktet" kølevand til 
fjernvarmenettet, hvorfor prisen i Odense var en 
tredjedel af prisen i Skt. Klemens. Det påvirkede 
selvfølgelig økonomien for beboerne herude, 
men det påvirkede også situationen, når der skul-
le tages stilling til at flytte hertil, eller den dag 
huset i Skt. Klemens skulle sælges. I de år var 
der mange mennesker, der kun boede her i for-
holdsvis kort tid, mens de byggede deres karriere 
op ved et nyt arbejde et nyt sted i landet. 
Hen over sommeren 1975 gik forskellige menne-
sker i gang med at forsøge at finde ud af, om man 
kunne komme ind under Odenses billige fjern-
varme. Den 30. september indkaldte Ernst An-
dersen  til et møde på Skt. Klemensskolen, og 
sidste punkt på dagsordenen var valg af medlem-
mer til et forhandlingsudvalg omkring eventuelt 
køb, idet han havde haft drøftelser med advokat 
Ebbe Justesen m.fl. På mødet valgtes et forhand-
lingsudvalg af tidligere kommunesekretær H. V. 
Hansen, direktør Tormod  Madsen og C. Mains. 
Udvalget gik i gang  med arbejdet og i november 
indkaldtes til endnu et møde, hvor C. Mains aflø-
stes af Jørn Aasberg, og man oprettede Andels-
selskabet Skt.  Klemens Varmelaug A.m.b.A. 
(Skt. Klemens husejere vil have del i billig kom-
munal fjernvarme C76). 
I den følgende tid kan man i avisen læse, hvordan 
sagen kørte rundt i drøftelser og henvendelser fra 
arbejdsgruppen til kommunen og retur. Når det 
desværre ikke er muligt at følge slagets gang ek-
sakt, skyldes det, at vort arkiv godt nok har 54 
avisudklip om varmelaug eller fjernvarme, men 
desværre er de ikke daterede allesammen. Men 
nogle af de bemærkninger der fremkom var, at 
rådmand Lennart Larsson frarådede beboerne at 
købe fjernvarmecentralen, hvis de ikke havde 
sikkerhed for, at kommunen derefter ville købe 

den.  
Internt i kommunen havde man også problemer 
med fjernvarmeplanen. Man ville gerne give alle 
borgere i kommunen adgang til at få billig fjern-
varme, men ved at købe Skt. Klemens Varme-
central var man bange for, at det ville skabe præ-
cedens for, at kommunen også skulle købe bolig-
foreningernes fjernvarmeanlæg, og i hvilken 
stand var de og til hvilken pris??? 
 
Varmecentral til salg for 1,8 mio. kr.  
Ernst Andersen holdt i lang tid kortene tæt til 
kroppen, men omkring nytår 1976 kom hans pris 

på bordet: Han ville have 1,8 mio. kr. Kommu-
nen havde ved en forhandling talt om 600.000 
kr., men det kunne der ikke være tale om, for der 
var en gæld på 1 mio. kr. i anlægget. 
(Kommunen vil ikke have den C78).  Det stod 
hurtigt klart for alle forhandlere, at de 1,8 mio. 
kr. var prisen, så der var ikke grund til at spilde 
tid på at tinge om den. 
Når kommunens langsigtede planer for fjernvar-
meforsyning blev ført ud i livet, ville den ikke 
have brug for varmecentralen på Møllevej 22. Så 
der kunne højest blive tale, om at de ville overta-
ge nettet i Skt. Klemens. 
I sept. 1977 besluttede Odense kommune, at 
fjernvarmeforsyningen kunne levere varmen til 
Skt. Klemens til Odenses pris via Skt. Klemens 
Varmecentrals ledningsnet  og foreløbig fra cen-
tralen på Møllevej 22.  
I november 1977 indkaldtes til et møde med Skt. 
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Klemens Varmecentral´s forbrugere. 289 var 
stemmeberettigede og 194 medlemmer mødte 
frem. H.V. Hansen meddelte, at man ikke havde 
kunnet afslutte arbejdet til den 1. april 1977 som 
oprindelig aftalt, for først i maj måned havde 
kommunen meldt klart ud: De ville ikke købe 
fjernvarmecentralen.  
 
Skt. Klemens Varmelaug stiftes 1977  
Generalforsamlingen besluttede derfor at oprette 
Skt. Klemens Varmelaug med det formål at købe 
det lokale fjernvarmenet og varmecentral og der-
næst sælge varmecentralen. Prisen var de omtalte 
1.8 mio. kr. pr.1. januar 1978. (Varmelaug dan-
net i Skt. Klemens C78). 
Hver ejendom skulle indbetale 8.000  kr., så 
Ernst Andersen kunne få sine penge, og så man 
havde penge til div. reparationer af nettet, som 
Odense kommunes Fjernvarmeforsyning´s gen-
nemgang af anlæg og central havde afsløret nog-
le nødvendige reparationer. Det gjaldt  kedel og 
utætte ledninger, som havde et tab pr. døgn på 25 
m3, som gerne skulle sættes ned til 2-4 m3. Lige-
ledes skulle fjernvarmemålerne i de enkelte huse 
gås igennem og justeres, fordi nogle viste for me-
get og andre for lidt. 
I 1979 besluttede generalforsamlingen, at hver 
enkelt forbruger skulle tilsluttes Odense Kommu-
nes Fjernvarmeforsynings net. I foråret 1979 
fremsendte Odense regningen for tilslutningsaf-
gifter. Afgiften var afhængig af husets kubikme-

terindhold og androg typisk mellem 3.000 og 
4.000 kr. 
 
Svenstrups forsyning med fjernvarme. 
I 1976 opførte Arbejdernes Boligforening dele af 
Øster- og Vesterdalen, dvs. Skt. Klemensparken. 
Den blev forsynet med varme fra parkens egen 
varmecentral, Skt. Klemensvej 101. Efter at 
Odense fjernvarme var kommet herud i 1986/87 
blev varmecentralen bygget om til garage for 
ejendomsfunktionærerne. Ved den store renove-
ring i 1998 blev den til fælleshus for beboerne. 
I 1979 indkaldte Artur Bugsgang, Kildebakken 1, 
til et møde på Skt. Klemensskolen, hvor han vist 
nok sammen med Bikuben fremlagde planer om 
en fjernvarmecentral i Svenstrup til at forsyne 
Svenstrupvej samt de gamle bakker med fjern-
varme. På mødet argumenterede man imod pri-
sen, bl.a. blev det sagt, at hvis man skrev under 
med den udleverede kuglepen, så ville det blive 
den dyreste kuglepen nogensinde. Desuden var 
Odense kommune næppe interesseret i at få end-
nu en varmecentral, som rådmand Lennart Lar-
son senere skulle have indpasset i kommunes 
ideer om fjernvarme til alle. Skt. Klemens var-
melaug havde vist rigeligt at se til, så de var næp-
pe heller interesseret. Så efter nogen tid hørte 
man ikke mere til forslaget, og desværre har arki-
vet endnu ikke modtaget noget yderligere om 
planerne. 
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Arbejdet først i 80érne 
Bestyrelsen havde nok at se til: Ledningerne 
skulle gås efter og repareres, Varmecentralen 
skulle også repareres og bygges lidt om af hen-
syn til nødudgang etc. Og nogle fjernvarmemåle-
re skulle udskiftes og justeres. Efterhånden tog 
Odense dog over.  
I 1980 fik man et chok, da Toldvæsenet krævede 
18% moms af garantikapitalen på 8.000 kr. fra de 
289 medlemmer af varmelauget i alt 2.321.000 
kr. Momsen var således 416.100 kr. Det nægtede 
man og lod sagen gå til Nævnet vedr. Merværdi-
afgift, som den 6. maj 1981 meddelte, at varme-
lauget ikke skulle betale. Men regningerne til ad-
vokat og revisor, som det offentlige havde pådra-
get lauget, måtte lauget selv betale. Nye medlem-
mer af lauget måtte dog betale moms af indskud-
det.  
Til tider gik det dog bedre. I 1982 besluttede ge-
neralforsamlingen, at man skulle investere i 
Statsobligationer til en forrentning på 22%. I 
1983 meddeltes ved generalforsamlingen, at man 
havde købt for i alt 500.000 kr obligationer til 
kurs 69, som ved nytår 1983 var steget til kurs 
76, og kursen var pr. 23. marts 1983 steget igen 
nu til 88, således at man havde tjent 60.000 kr si-
den nytår. Problemet var nu, hvor skulle man 
geninvestere til en lignende forrentning. Men 
renteindtægterne gjorde, at vamelaugets medlem-
mer ikke betalte medlemskontingent.  
 
Forbrændingsanstalten ved Bellingebro/Krat-
holm 
Først i 1980érne tumlede Odense kommune med 
planer om at lave et forbrændingsanlæg for affald 
ved Bellingebro, så ville Skt. Klemens m.m. kun-
ne få fjernvarme derfra. Men det blev ikke til no-
get, blandt andet på grund af massive protester 
fra naboer og påpegning af, at røgen ville drive 
ind over hele Odense med den fremherskende 
vind fra sydvest.  
Forbrændingsanstalten blev ikke til noget, men 
på arealet byggede man i 1986/87 en spidsbelast-
ningscentral og pumpestation, idet det varme 
vand kom fra Fynsværket og havde været en tur 
rundt om byen via Højby og langs Dahlsvej. I øv-
rigt var leverance af fjernvarme til  Bellinges 
gartnere en forudsætning for, at det var rentabelt 
at etablere fjernvarme i Skt. Klemens.     
På generalforsamlingen i 1983 talte Jørn Aasberg 
for, at man lavede en grundejerforening i Skt. 
Klemens. En sådan havde der været i Skt. Kle-
mens fra 1969-71, men det blev aldrig  den store 

succes.    
 
Fjernvarme langs Svenstrupvej 
I 1986 havde Odense kommunes Fjernvarmefor-
syning fået lagt fjernevarmeledningen her ud, så-
ledes at man havde kapacitet til at udvide nettet 
til alle beboere i Skt. Klemens dvs. at alle i Sten-
løse by og langs Svenstrupvej med tilhørende 
bakker også kunne forsynes. Derfor oplevede 
man i efteråret 1986, at hele kvarteret antog skyt-
tegravskarakter med opgravninger i gaderne og 
indføring af stikledninger til husene. Dertil kom 
VVS-folkenes indretning af varmevekslere eller 
direkte indføring af fjernvarmen. Mange steder 
traf hver enkelt husejer aftale med vvs-instal-
latøren, mens f.eks. Lindeparken, der bestod af 
ens huse, traf en aftale med en vvs-mand (Lars 
Bracht, Brylle), som udførte arbejdet i alle huse-
ne. Men fælles for alle var, at de måtte til lom-
merne, for den nye installation og tilslutningsaf-
giften til Odense kostede. Formentlig var der og-
så nogle, som måtte i gang med at få repareret el-
ler nyinstalleret hele varmeanlægget, så det kun-
ne holde til trykket af fjernvarmevandet. 
 
Varmecentral i Svenstrupvænget  
Firmaet Villa de Lux købte i 1985 matrikel 4a af 
Svenstrup dvs. stamparcellen til Anton  Christof-
fersens nedrevne gård. Man ville opføre 5-6 vil-
laer på grunden samt på noget af nabogrunden.  
Odense Kommunes Fjernvarmeforsyning var ved 
at etablere fjernvarme langs Svenstrupvej. Så 
bygherren lagde fjernvarmerør i vænget, men 
man havde ikke noget sted at slutte rørene til. 
Derfor etablerede byggefirmaet en midlertidig 
varmecentral i form af et oliefyr, som derefter 
sendte varmt vand ud i nettet til husene. Aftalen 
var så, at husene skulle betale for deres forbrug 
til den takst, som var gældende for varme leveret 
fra Odense. 
Så langt så godt. Dog skete der på et vist tids-
punkt det, at VVS-manden som stod for det prak-
tiske arbejde ikke bestilte olie, idet han håbede, 
at olien rakte til Odense kommunes Fjernvarme-
forsyning nåede frem med fjernvarmen og det re-
sulterede i, at fyret standsede. Men også det pro-
blem blev løst, og en skønne dag var man tilslut-
tet Odenses fjernvarme. 
 
Likvidationsudvalg 
I 1987 var man nået så langt, at man kunne holde 
generalforsamling med likvidation på dagsorde-
nen. Man nåede til, at de enkelte medlemmer af 
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lauget formentlig kunne få ca. 5.800 kr tilbage af 
indskuddet til garantikapitalen. Året efter var alle 
formaliteterne i orden, og man meddelte, at med-
lemmerne medio juni ville modtage ca. 5.000 kr 
retur. Tilslutningen til Odense havde således ko-
stet de 8.000 kr. i indskud minus de 5.000 kr re-
tur dvs. i alt 3.000 kr. Desuden indskuddet til 
Odense Fjernvarme på ca. 3.500 kr. altså i alt 
6.500 kr., hvorefter der var billig fjernvarme og 
vel også mere driftssikker forsyning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjernvarmecentralen var blevet solgt til VVS- fir-
maet Max Enggaard, som indrettede hovedkontor 
i bygningen. Det eneste minde, der i dag er tilba-
ge, er dekorationen med den opgående sol på 
væggen ud i mod Skt. Klemensvej. Enten man 
kan lide den eller ej, så er den et  minde om Ernst 
Andersen og hans opfattelse af at få kunst ud til 
folket.  

 

 

Udsmykning på varmecentral udført af struktør Harry Lethan efter arkitekt Börgens tegning 

14 



Stenløse sogn har altid været et landbrugsområde 
med alle typer landbrug. Mod øst har vi den lille 
herregård Lindvedgård. Bredt ud over sognets tre 
ejerlav har vi gårdene. Ind imellem dem har vi 
husmandssteder. Vi skal i denne artikel beskæfti-
ge os med husmændene. Historisk findes de i fle-
re kategorier. De bedst stillede havde deres eget 
hus med jord. Andre havde kun et hus uden jord. 
Endelig var der nogle, der  ikke havde hus, men 
kun boede til leje hos andre kaldet ”Inderster”. I 
denne artikel vil vi udelukkende beskæftige os 
med de sidste hundrede års husmænd med jord.  
Udskiftningen af landbrugsjorden omkring land-
boreformen sidst i 1700-tallet medførte landet 
over oprettelsen af en række husmandssteder 
med jord . Dansk kulturhistorisk Opslagsværk 
skriver i afsnittet om udstykninger: ALænge var 
det formålet med lovgivningen, at de små udstyk-
kede jordlodder ikke i sig selv måtte være store 
nok til at underholde en familie, idet der herved 
skabtes en arbejdskraftreserve for de større land-
brug@. Det må vist siges at være en dækkede defi-
nition, også når vi ser på vore lokale husmænd, 
som først da ikke længere var afhængige af ar-
bejdssteder inden for gåafstand kunne tage arbej-
de andre steder end de nærmeste gårde. Arbejds-
mulighederne blev udvidet med cyklernes frem-
komst i første halvdel af 1900-tallet.. Sidst i 
1950érne begyndte bilen - på delebasis - at vinde 
frem, så man kunne arbejde længere væk og i 
60érne kom f.eks. Lindø til. Inden transportmu-
lighederne slog igennem, måtte man skaffe sig 
lokale bierhverv for at få til det daglige udkom-
me.  
Mange af husmandsstederne kan føres tilbage til 
udskiftningen i Stenløse bys ejerlav i 1779 og i 
Svenstrups ejerlav i 1780. I de to ejerlav ligger 
husmændene spredt ud over ejerlavene og ikke 
som i nogle andre sogne placeret ude ved sogne-
skellene.    
En særlig form for husmænd var statshusmands-
brug. Med jordlovene af 1919 indførte man et nyt 
princip, idet nogle husmænd ikke købte jorden, 
men betalte en variabel konjunkturbestemt rente 
f.eks. 42 % rente årlig (Jordrente). Samtidig 
havde husmanden adgang til statslån på indtil 
90% af udgifterne til opførsel af bygninger. 
Jorden til husmandsbrug skaffede man i 1919 
ved, at kirkerne skulle sælge noget af præstegår-

denes jorder til husmandsbrug. De store godser 
og len skulle ved ejerens død eller ved salg tilby-
de husmændene jord via Statens Jordlovsudvalg.  
 
En udstykning der glippede 
I 1950 ville Anders Knudsen Andersen på 
Lundsgård, Grønvænget 3 sælge gården, der var 
på 72 tdr. land for 288.000 kr. Køber var Hans 
Rømer. Da jorden var vurderet til mere end 
35.000 kr., kunne jordlovsudvalget gå ind og fo-
reslå tvangssalg af jord til husmandsbrug. Jord-
lovsudvalget ville købe jord svarende til 3 hus-
mandsbrug, som derefter skulle deles til 6 gartne-
rier. Det drejede sig om 38 tdr. land.    
Købsaftalen for hele gården blev indsendt til 
Jordlovsudvalget den 22. maj. og derefter havde 
udvalget 14 dage til at meddele, om udvalget 
ville bruge retten til at købe dvs. senest den 5. ju-
ni - grundlovsdag. Men først dagen efter dvs. 
tirsdag den 6. juni reagerede udvalget med en 
meget høflig henvendelse, hvor man redegør for, 
at man er for sent på den. Sælger Anders Knud-
sen Andersen var villig til at se bort fra den for-
sinkede fremsendelse af tilbuddet på husmands-
jorden. Men køberen Hans Rømer holdt fast i, at 
tilbuddet var kommet for sent, og så glippede den 
udstykning.  
Oplysningerne står i lederen for bladet ADen fyn-
ske husmand@ dateret den 24.6.1950 og slutter 
med, at man mener, Hans Rømer skulle have væ-
ret villig til at se bort fra forsinkelsen. 

Husmænd i 100 år 
Af: Svend Dirksen 

Meta Thomsen i gang med roehakningen 
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Husmanden 
En husmand havde ofte en jordlod på mellem 3 
og 12 tdr. land med et stuehus, som ofte var byg-
get sammen med stald og lade. Der var plads til 3
-6 køer, en hest og 2 svinestier. Hele familien 
deltog i arbejdet, både ude og inde. Om foråret 
var det roerne, der skulle udtyndes og luges. Hø-
sten krævede meget arbejde. Først skar man for 
med le, dvs. man arbejdede sig en gang rundt om 
kornmarken, og derefter blev kornet bundet til 
neg i  hånden. Derefter kom gårdmanden, der 
havde en selvbinder, og høstede kornet; til gen-
gæld skulle husmanden hjælpe til med høsten hos 
gårdmanden. Kornet blev stillet op i hove eller 
traver med 6-10 neg i hver til tørring, så blev det 
kørt sammen og sat i et eller to hæs hjemme ved 
laden. Senere kom et tærskeværk og tærskede 
kornet, men nogle steder slog flere husmænd sig 
sammen for at være uafhængig af gårdmanden. 
Om efteråret skulle roerne tages op med hånd-
kraft, og toppe skilles fra roen med en roekniv, så 
toppene kom til den ene side og roerne til den an-
den.  
Konen passede hjemmet og eventuelle børn, høn-
seholdet og andet fjerkræ. Pengene fra den del 
gik ofte til husmoderen, som administrerede den 
del af indkomsterne.  
Mange husmænd havde arbejde uden for hjem-
met. Nogle havde en mælkerute til det lokale me-
jeri, men det krævede ofte, at der så var to min-
dre heste på husmandsstedet. Til gengæld var der 
så bedre trækkraft til markarbejdet. Andre var 
skatteopkrævere, måleraflæsere for elektricitets-
værket, og på denne og mange andre måder søgte 
man at skaffe sig et nødvendigt tilskud. 
 
Husmændene forsvinder 
Husmændenes storhedstid var fra 1900-tallets be-
gyndelse og til op i 1950erne, hvor mekaniserin-

gen og stordriften i landbruget satte ind. Alle de 
steder, hvor husmændene havde kunnet komme 
af med deres produkter, forsvandt. Alle de små 
andelsmejerier blev nedlagt, de lokale ægsamlere 
forsvandt, og husmændene måtte se sig om efter 
alternativer til indkomsten. Det blev til sammen-
lægning af flere brug, eller driften blev lagt om, 
og som vi kan se her i sognet, blev det til mange 
gartnerier og mindre industrier. I 2003 er der ik-
ke her i sognet noget husmandsbrug, der drives 
som selvstændig landbrug. Jorden er opkøbt eller 
forpagtet til de nu meget store brug. 
 
Husmandsforeningens aktiviteter 
29. april 1923 afholdtes der i Stenløse Forsam-
lingshus et møde med henblik på at få dannet en 
husmandsforening for Stenløse sogn. Sekretær i 
De Samvirkende Husmandsforeninger Kr. Jeppe-
sen, Sdr. Nærå deltog. Han fremlagde et program 
for, hvordan en husmandsforening kunne arbej-
de. 
Der var god tilslutning, og man begyndte at tegne 
medlemmer. Lørdag den 5. maj blev der afholdt 
et nyt møde, hvor endnu flere medlemmer tegne-
de sig på listen. Man valgte en bestyrelse og til 
formand blev valgt Rasmus Christian Rasmus-
sen, Højløkke,  Grønvænget 11. Samtidig valgtes 
H. J. Hansen, Lars Chr. Nielsen, Stenløse Bygade 
23 og Jens Pedersen og som revisorer købmand 
J. P. Hansen, Stenløse Bygade 25 og husmand 
Rasmus J. Frederiksen, Vangeledgårdsvej 49. 
Den 13. november 1923 holdt man bestyrelses-
møde hos Lars Chr. Nielsen for at undersøge, om 
det kunne lade sig gøre at afholde et møde i Sten-
løse Forsamlingshus med to talere. Ved mødet 
hos Rasmus Chr. Rasmussen den 11. januar 1924 
vedtog man at afholde et offentligt foredrag med 
Oluf Andersen og Løvendahl Jensen som talere 
og med fælles kaffebord. Entréen var 1 kr. Den 
25. marts 1924 var der atter møde, denne gang 
med pastor Ingerslev som taler. 
Ved et bestyrelsesmøde den 3. dec. 1924 vedto-
ges det at afholde et offentligt foredrag med lys-
billeder med konsulent Mankegaard - entré 75 
øre.   
 
 
Kvægtuberkulose. 
Ved generalforsamlingen 1924 vedtages det at 
forsøge at få de forskellige kreaturhold inden for 
foreningen kontrolleret, man var dengang plaget 
af bl.a. kvægtuberkulose. 
I 1925 blev der valgt et husdyrsbrugs udvalg med 
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præstegårdsforpagter Anders Hansen, husmand 
Rasmus Rasmussen, Stenløse gl. skole samt Poul 
Larsen, Stenløse, som medlemmer.   
 
Sprøjtning af frugttræer 
Foreningen havde to sprøjter til frugttræerne, 
som man behandlede med blåsten og andre kemi-
kalier. Medlemmerne kunne låne dem,  men der 
var ikke altid styr på, hvor de befandt sig, så det 
blev vedtaget, at den ene  skulle opbevares hos 
husmand Chr. Rasmussen og den anden hos køb-
mand J. P. Hansen, Stenløse, hvortil de skulle af-
leveres umiddelbart efter brug. 
 
Generalforsamlinger og møder. 
I 1925 forhandles der om at prøve på at få  til-
slutning til en dilettantforening, men der var ikke 
stemning for det. Det var bedre med et husdyr fo-
redrag med konsulent Chr. Nielsen, Ejby. Det 
blev afholdt i marts 1926, dog var tilslutningen 
ringe, men bestyrelsen var enige om, at alle ville 
have haft godt af at høre foredraget. Man drøfte-
de en teatertur, som Odense hovedkreds havde 
indbudt til, men der var ikke tilstrækkelig tilslut-
ning. 1927 var der lysbilledforedrag af lærer 
Kjeldsen fra Husmandsskolen i Tarup. Det var 
godt besøgt i betragtning af, at der var megen 
sygdom rundt omkring. Lysbillederne var fra 
Amerika og bagefter var der fælles kaffebord 
med et par timers dans, og det hele sluttede ved 
midnat.  
Generalforsamlingen i 1927 blev langvarig og for 
lang for nogle af medlemmerne. Den begyndte 
kl. 17 med foredrag af frøken Hjelme fra Hus-
mandsskolen. Derefter var der spisning med 
medbragte madkurve. Så kom generalforsamlin-
gen, hvor der blev forelagt flere ting til debat bl. 
a. om oprettelse af en foredragsforening og even-
tuelt en udflugt til sommer. Man nåede ikke til 
udflugten, fordi nogle af medlemmerne blev uro-
lige og ville ind at danse, thi man  sluttede altid i 
forsamlingshuset med et par timers dans.  
En markvandring i august 1927 havde samlet en 
30-40 mennesker, og mødet blev ledet af konsu-
lenterne Pallesen og Nielsen. Man så mange ud-
mærkede brug og besætninger, og da man ud på 
aftenen skiltes, var der enighed om, at det burde 
gentages hvert år. 
Det var en forening med en aktiv bestyrelse. Der 
blev holdt mange bestyrelsesmøder med forslag 
om mange faglige tiltag. Man passede også det 
selskabelige med udflugter og generalforsamlin-
ger med foredrag og som sagt dans.  

Generalforsamlingen den 23. marts 1929 begynd-
te med fællesspisning ved syv-tiden, derefter lys-
billedforedrag ved Løvedahl-Jensen. Under kaf-
fen afholdt man generalforsamlingen, hvor man 
drøftede at få en markvandring sammen med 
Fangel Husmandsforening. Aftenen sluttede med 
de obligatoriske to timers dans. Her spillede gart-
ner, væver m.m. Hans Andersen, Stenløse Byga-
de 7. Kl.00.30 sang man en afslutningssang. 
Det forekom, at såvel medlemmer af bestyrelsen 
som menige medlemmer ikke var husmænd, for 
selv om det var en faglig forening, så dækkede 

den jvf. ovenstående også et socialt behov for 
samvær. 
I 1934 fastsatte man kontingentet for to typer af 
medlemmer: Medlemmerne uden jord betalte 2 
kr og medlemmer med jord 4 kr.  
 
 
 
Udflugter 
Udflugter var der også tid til. I 1926 blev der ar-
rangeret en udflugt til Brahetrolleborg Slot, hvor 
det vrimlede med pigespejdere fra mange natio-
ner. Der blev drukket kaffe på Korinth kro og 
derfra til Ollerup gymnastikhøjskole for at se det 
nye imponerende svømmebassin. Den medbragte 
mad blev spist ved Hvidkilde Slot. Man sluttede 
af ved Christiansminde. Hele turen blev kørt på 
ladet af en lastvogn, og der var god tilslutning. 

Et yndet orkester var barber Valdemar Pedersen, Bellinge 
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Søndag den 21. juli 1929 tog man på udflugt til 
Nyborg med to tæt besatte lastbiler, og med børn 
var der i alt 33 personer. Vejret var meget lum-
mert, så det var godt at komme i vandet, men på 
hjemturen blev det et slemt tordenvejr, som man 
skrev sent ville blive glemt.  
Den vedtagne markvandring fandt sted den 3. au-
gust med kandidat Kristensen fra Husmandssko-
len som leder. Der var kun syv med, men der 
blev dog til  fællesspisning i forsamlingshuset. 
Den 16. november blev der afholdt andespil, 
hvor der var købt gevinster for 95 kr. og solgt 
sedler for 145 kr., og efter spillet og kaffebordet 
var der som sædvanlig et par timers dans. Men i 
1930 gik andespillet galt, idet ænderne ikke var 
friske. 
I de følgende år, hvor den økonomiske verdens-
krise rasede, tog man på udflugter efterhånden 
øen rundt, holdt møder i forsamlingshuset og 
hver gang med dans. Man leder forgæves efter 
tegn på krise i protokollen, kun en enkelt gang 
dukker en sætning op: "Mødet måtte aflyses på 
grund af de vanskelige tider." 
Efter den tyske besættelse den 9. april 1940 blev 
det alvor, og udflugten blev strøget @på grund af 
forholdene@. I 1941 foreslog Karl Thomsen at 
prøve en udflugt på cykel til Stige ø, men den 
blev ikke til noget. Først i 1945 var der udflugt til 
Hesbjerg Skov med stor tilslutning. I 1948 skulle 
turen gå til Lundeborg med bus, men det skulle 
være en af de første dage i ugen, idet det var dy-
rere at køre om søndagen. 
 
Foreningens ophør 
Regnskabsprotokollen er ført til 1971. I den pro-
tokol var indlagt en regning fra Forsamlingshuset 
på servering ved generalforsamling for 11 perso-
ner, der fik smørrebrød, en øl pr. mand og kaffe. 
På en anden seddel opgøres antallet af medlem-
mer til 19 heraf 13 ikke jordbrugere, og af kon-
tingentet går langt det meste til hovedkredsen af 
husmandsforeninger. 
Forhandlingsprotokollen slutter i 1950. Den næ-
ste protokol er ikke dukket op. Det siges, at den 
ved Stenløse Husmandsforenings nedlæggelse i 
formentlig 1971-72 blev overdraget til Fangel 
Husmandsforening, men den findes ikke i Fangel 
Lokalhistoriske Arkiv. Så hvis nogen ser den, vil 
vi meget gerne have forhandlingsprotokollen for 
1950-71 til Stenløse Sogns Lokalhistoriske Ar-
kiv.  
 
Husmoderudvalg eller Husmandsforeningens 

Husholdningskreds 
Der blev også oprettet et husmoderudvalg under 
husmandsforeningen i 1920érne. Det blev også 
en forening med megen aktivitet.1956 ville hus-
holdningskredsene holde deres egen udflugt, som 
skulle gå til Slukefter kro og videre til Baaring 
strand. Kurserne om efteråret skulle det år være 
endags kurser. Det første hed: AStorvaskens pro-
blemer@ med frk. Hjelme fra Husmandsskolen og 
en juledemonstration med  konsulent frk. Pile-
gaard. Der blev også holdt sykursus i forsam-
lingshuset med Ellen Nielsen, Højby som leder.  
Ved generalforsamlingen i 1957 var der film 
samt fælles kaffebord. I 1958 ville man søge 
kommunen om tilskud til afholdelse af et hånd-
gerningskursus i løbet af vinteren, men det blev 
ikke til noget, da ingen havde sendt ansøgningen 
til kommunen. På et bestyrelsesmøde d. 17. okto-
ber 1958  ville man holde andespil d. 1. novem-
ber, idet "Lilly håbede, at det ville give overskud 
til kassen". Lilly Larsen var kasserer. Andre kur-
ser var: ASild på mange måder@ og AFars og 
grøntsagsretter@. 
Ved generalforsamlingen 1961 blev der valgt 3 
nye medlemmer til bestyrelsen, idet Harriet An-
dersen, Posthuset,  Lilly Larsen og Karen Thom-
sen ikke ville fortsætte. Karen Thomsen gik af 
som formand efter 21 år på posten, og ny for-
mand blev Gudrun Nielsen, Kildebakken 17. De 
følgende år blev der afholdt mange forskellige 
møder og kursus i forsamlingshuset. Men efter 
1962, hvor Skt. Klemensskolen blev indviet, 
kunne foreningen ikke længere opnå tilskud til 
lokaleleje, da skolens lokaler kunne benyttes gra-
tis. Da mange af de ældre damer ikke ville tage 
til skolen, blev tilslutningen til arrangementerne 
for lille, og der blev indledt et samarbejde med 
Landboforeningens Husholdningskreds. Den 2. 
maj 1966 blev der holdt et bestyrelsesmøde hos 
Martha Rasmussen. Der skulle vælges ny for-
mand efter Ingrid Hansen, der ikke kunne fort-
sætte på grund af sygdom. Man kunne ikke finde 
nogen, der ville overtage posten og i lyset af den 
ringe tilslutning til foreningen, blev man enige 
om at nedlægge kredsen.  
 
 
Nogle husmandssteder 
Det har ikke været muligt at finde eller få plads 
til oplysninger om alle sognets husmandssteder. 
Jeg har derfor udvalgt nogle af de steder, som det 
var muligt at få oplysninger om, og som jeg har 
skønnet er karakteristiske. 
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Møllevej 29, Matr. 2k af Stenløse by. 
Hussmandsstedet blev oprettet ca. 1922 på 7 tdr. 
land af præstegårdens jorder. I 1924 overtog hus-
mand og landpost Jens Hansen stedet. I følge be-
stemmelserne  skulle ejendommen bevares som 
et jordbrug med besætning m.v. Desuden stod 
der i skødet, at dyrene ikke måtte vanrøgtes eller 
jorden forringes. Desuden var der i skødet de al-
mindelige bestemmelser om, at  gravhøje og dys-
ser ikke måtte fjernes, samt at ejendommen skul-
le holdes forsikret mod brand. Desuden var der 
bestemmelser omkring evt. salg og udstykning 
og sammenlægning med andre ejendomme samt, 
at staten havde forkøbsret til jorden, idet den var 
lejet. 
Jens Hansen var som så mange husmænd et ak-
tivt medlem af lokalsamfundet, idet han var med-
lem af sognerådet 1946-50, af bestyrelsen for 
Stenløse Fangel Sygekasse 1928-29, af Hus-
mandsforeningens bestyrelse 1924-30 og af Sten-
løse Menighedsråd 1945-65. Desuden var han 
gennem mange år landpostbud, der gik ud fra 
Skt. Klemens Station, Svenstrupvej 29.  
I 1961 solgte Jens Hansen jorden til tømrerme-
ster Ernst Andersen, som anlagde Birkebakken 
på jorden, som også omfattede den tidligere jern-
banevold fra den i 1954 nedlagte Odense-Nr. 

Broby-Fåborg bane. 
 
Stenløse Bygade 25, Matr. 9g, 10g, 11 h af 
Stenløse By  
Jorden var i 1905 ejet af Chr. Nielsen. I 1921 og 
årene derefter ved vi, at han også var brøndgra-
ver, et af de utallige bijob, som husmændene 
måtte påtage sig.  
Ejendommen blev i 1933 overtaget af Karl 
Thomsen. I den forbindelse blev der udstedt et 
pantebrev til slagter Jensen på 3.800 kr, med en 
rente på 4%, en obligation til staten på 2.550 kr. 
samt endnu et lån på 1.700 kr., i alt 8.050 kr.  

Aage Larsens ejendom på Vangeledgårdsvej 

Karl Thomsen med mælkevogn 
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Det var et traditionelt husmandssted, bestående 
af stuehus med sammenbygget stald og lade. Un-
der 2. verdenskrig byggede man en staklade eller 
en hjelm til opbevaring af kornhøsten etc. Karl 
Thomsen lejede jord flere steder, blandt andet 
nogle tdr. land af Smedegårdens jord, Stenløse 
Bygade 21 på Vangeledgårdsvej. Han havde to 
heste af racen nordbaggere, som han kørte mæl-
ketur med for Dalum mejeri på Mejerivej i Hjal-
lese. Karl Thomsen deltog også i et fælles ejer-
skab med andre husmænd omkring en selvbinder, 
der krævede tre heste.  
Karl Thomsen var i Husmandsforeningens besty-
relse 1950 og fremover. Nøjagtig hvor længe ved 
vi ikke, da protokollen for de sidste år er bort-
kommet. Han var medlem af vandværkets besty-
relse  1948-50, Stenløse Fangel Sygekasse 1948-
61, Stenløse Forsamlingshus 1945-49 og for-
mand 1946-49. Hans kone, Karen, datter af slag-
ter Christian Jensen, var formand for Husmands-
foreningens Husholdningskreds fra 1940-61.  
I 1982 overdrog Karl Thomsen ejendommen til 
sønnen Kaj Thomsen, der foretog en større om-
bygning, mens Karl blev boende. Jorden var da 
solgt eller forpagtet bort. Kaj Thomsen solgte 
stedet i 1990. 
 
Stenløsevej 252, Matr. 2 af  Stenløse By    
Dette lille sted blev i 1860érne solgt af kirken til 
sognerådet og brugt til opførelse af et fattighus 
som supplement til fattighuset i Damhaven. Vi 
kender nogle af ejerne af stedet: 1920 Viggo 
Gaarde, 1927 Jesper Jørgen Jespersen, 1939 Lars 
Løkkegaard og i 1945 havde Richard Lauridsen 
jorden og huset. Jorden er senere solgt fra til byg-
gegrunde i Rulkedalen, mens huset er renoveret 
bl.a. med en rødstens skalmur. 
 
 
Vangeledgårdsvej 36 Matr. 5l og 11m af Sten-
løse By. 
I 1922 fik Christian Andreas Andersen skøde på 
statshusmandsstedet, der var oprettet i henhold til 
loven af 1917. Han fik et lån på 5.280 kr, der 
skulle forrentes med 42% og være afdragsfrit i 5 
år.  Han skulle betale 145 kr. pr. halvår.  Han fik 
også et statstilskud på 6.600 kr. til opførelse af 
bygninger dvs. stuehus og med stald og lade byg-
get på i vinkel.  
I 1930 købte Aage Larsen husmandsstedet med 8 
tdr. land til. For at komme i betragtning skulle 
han stille med anbefalinger for, at han havde ar-
bejdet ved landbruget dvs. den tids AGrønne 

Kort@. Samtidig skulle han stille med attester fra 
sparekassen, at der var sparet penge op.  

Senere købte han 4 tdr. land mere fra Vangeled-
gård, Vangeledgårdsvej 50 dvs. tillægsjord. Aage 
Larsen arbejdede i høsten sammen med naboerne 
Peter Thomsen, Vangeledgårdsvej 30 og Jens Pe-
dersen, Grønvej 65. De var sammen om en selv-
binder, og de måtte hver især medbringe en hest, 
da der skulle tre heste til at trække selvbinderen. 
Aage Larsen var i bestyrelserne for Elforeningen 
1938-42 + 1950-58, Husmandsforeningen 1946-
50, Stenløse Forsamlingshus 1938-40 og for-
mand 1955-57 samt kasserer i foreningen Julens 
Glæde, hvor man hver uge satte penge ind, så der 
var penge til det øgede forbrug af mad og gaver i 
den søde juletid. Hans kone, Lilly Larsen var i 
bestyrelsen for Husholdningskredsen under Hus-
mandsforeningen 1947-50 og 1956-61. 
I 1977 ophørte landbruget, da datteren Inge Ther-
kildsen overtog ejendommen.  Stuehuset gen-
nemgik en omfattende renovering, og de indrette-
de et ridecenter med stald og ridebaner. Senere 
har der i en periode været salg af værktøj fra TH-
værktøj. 
 
Vangeledgårdsvej 30.  Matr. 5i og 11e af Sten-
løse By. 
I 1927 havde Mogens Peder Thomsen husmands-
stedet, som blev drevet på traditionel vis med 4 -
5 køer, grise og høns samt en hest som trækkraft. 
Bygningerne bestod af stuehus og en vinkel med 
stald og lo. 
I 1957 overtog sønnen Aage ejendommen på 8 
tdr. land. Driften blev omlagt til gartneri med 
nogle drivhuse. Aage Thomsen var medlem af 
bestyrelsen i Stenløse Forsamlingshus fra 1964-
66 og hans kone Inger Thomsen var medlem af 
Menighedsrådet 1965-69. 

                   Aage Larsen med sin nye Ferguson 
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1986 overtog sønnen Karsten Bormlund 
(Thomsen) gartneriet og driver det nu på fritids-
basis sammen med faderen. Stuehuset har under-
gået store ombygninger. 
 
Stenløse Bygade 3, Matr. 4l m.m.     (13 f) 
Husmandsstedet havde jord forskellige steder i 
sognet. 3 tdr. land lå på hjørnet af Grønvej og 
Bystævnet. Den jord blev først lejet ud til Herluf 

Larsen, som i krigens tid dyrkede tobak på jorden 
og senere købte jorden.  
Desuden hørte der 8 tdr. land til, som senere blev 
til noget af Pilebakken. De 5 tdr. land  var ager-
jord og de 3 tdr. land var mose/eng, hvor der hav-
de været gravet kalk. Den jord købte Herluf Lar-
sen, som havde frugtplantagen på Svenstrupvej 
24 i 1946.  
Peder Christensen, der havde købt stedet i 1926,  
måtte også afgive jord til Stenløsevejs udvidelse i 
1940érne. Han havde også et stykke jord på den 
anden side af Stenløsevej ved Møllevej. Den jord 
blev lagt ind til Herluf Larsens plantage. Samti-
dig blev der solgt en byggegrund til Marius 
Georgsen, Møllevej 2, Tatol-forretningen, nu Cy-

kelforretningen. Så der var ikke meget jord tilba-
ge ved det oprindelige husmandssted. Jorden 
med hus blev i 1951 solgt af Peder Christensen 
til ingeniør Jean Fischer, og hans kone, der drev 
tandlægeklinik.  
I øvrigt kan man i tingbogen se, at ejendommen i 
begyndelse af 1900-tallet blev handlet mange 
gange: 1906 Wurst, 1907 Hans Chr. Hansen, 
1913 Jens Andersen, 1916 Thorkild Bækgaard, 
1918 Søren Aage Hansen, 1919 Niels P. Hansen, 
1920 Jacob Bjørnkær og endelig købte oven-
nævnte Peter Christensen den i 1926. I dag er det 
lægerne Diderichsen og Pyndt, der ejer ejendom-
men. 
   
Grønvej 79 Matr. 17a (11d) af Stenløse By.  
I 1933 købte Anna og Alfred Johansen hus-
mandsstedet på 7 tdr. land. I 1953 solgte Jens 
Dahlkild fra Volderslev Bygade 5 noget jord på 
Grønvej til Statens Jordlovsudvalg, så de kunne 
udstykke det. Det blev til to gartnerier samt 5-6 
tdr. tillægsjord til Alfred Johansen. Han arbejde-
de sammen med to andre husmænd specielt om-
kring selvbinderen, der krævede tre heste. Alfred 
Johansen fik også et tærskeværk og traktor med 
tilhørende redskaber. 
I 1970 solgte han 4 tdr. land til datteren, Hanne 
og svigersønnen Kaj Brandt. De byggede drivhu-
se og beboelse og begyndte at drive et blomster-
gartneri og er i dag specialister i blomsten gerbe-
ra.  
Offentlige hverv blev det ikke til, men Alfred var 
i mange år medlem af Stenløse-Fangel Sangkor, 
og hans kone spillede dilettant i Forsamlingshu-
set. Alfred Johansen døde i 1970, og hans kone 
Anna blev boende, til hun døde i 1992. Stedet 
blev derefter solgt til Finn Bormlund (Thomsen), 
og han byggede huset meget om.  
 
Grønvej 80 Matr. 18m af Volderslev    
Husmandsstedet var på 5 tdr. land, som Johannes 
Christiansen overtog fra sin moder sidst i 1920er-
ne. Sammen med sin kone Agnes drev han hus-
mandsstedet. Huset var gammelt med et stuehus 
samt stald og lade, som var adskilte med en slip-
pe imellem bygningerne. Foruden at være hus-
mand var Johannes Christiansen også tækkemand 
samt i 12 år chauffør for fabrikken Dæmpa, 
Svenstrupvej 43, hvor man fabrikerede lydisole-
rende materialer.  
Johannes Christiansen var i bestyrelsen for Hus-
mandsforeningen 1929-37 og 1943-50 og hans 
kone Agnes i bestyrelsen for Husmandsforenin-
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gens Husholdningskreds 1941-46. 
Johannes døde i august 1990, og 
hans enke Agnes blev boende til 
hun døde i 1993.  
Arvingerne solgte ejendommen til 
murer Claus Thomsen. Huset har 
siden gennemgået en løbende reno-
vering, og der er bygget et tårn til 
huset. 
 
Dahlsvej 12 Matr. 11a af Sven-
strup 
Der har været husmandssted siden 
1862, hvor Niels Mortensen havde 
stedet. I 1900 var det Peder Larsen 
og i 1910 Peter Jeppesen. I 1912 
overtog Niels Marius Rasmussen stedet, og hans 
enke solgte senere stedet til Rasmus Andreas 
Rasmussen. Datteren Gudrun Rasmussen giftede 
sig i 1938 med Peder Madsen.  
I 1948 købte Martha og Harald Wichmann stedet. 
Han drev et frilandsgartneri især med jordbær. 
De solgte i 1970érne til Axel Alder, der senere 
solgte til  Flemming Jensen, som igen solgte til 
dyrlæge Per Schyum.  
Det gamle bindingsværkhus brændte i 1985, og 
et nyt blev opført i den stil, som i dag er gængs 
til renoverede landbrugsbygninger.  
 
Dahlsvej 16,  Matr. 11b af Svenstrup 
Huset har været handlet mange gange. I 1853 hed 
ejeren Niels Hansen. I 1890 boede tømrer Anders 
Nielsen dér. I 1920 Niels Peder Nielsen og 10 år 
efter var det Niels Hansen Plougheld, men sam-
me år solgte ejendomshandler Jørgen Rasmussen 
stedet til Peder Madsen, og så var den omflak-
kende tid forbi.  
Jorden lå dels op ad huset og dels bag Dahlsvej 
43, desuden 3 tdr. land på Damhavevej nr. 100. I 
1960 solgte Madsen 3 tdr. land til Peder Lysemo-
se, Dahlsvej 50. Lysemose skulle afgive jord til 
Skt. Klemensskolen, men det ville han kun, hvis 
han kunne få et tilsvarende areal et andet sted, og 
det kunne han så købe af Peder Madsen. 
Peder Madsen drev et traditionelt husmandsbrug 
med køer, ungkreaturer og fjerkræ samt to island-
ske heste, der blev brugt til mælketur for Dalum 
Mejeri. Nogle år drev han ruten sammen med 
svigerfaderen Rasmus Rasmussen, Dahlsvej 12. 
De kørte ruten hveranden dag. Da mejeriet blev 
nedlagt i 1951, måtte han se sig om efter andre 
indtægter. Sammen med sønnen Niels begyndte 
de i 1949-50 at hente affald hos beboerne i det 

hurtigt voksende Skt. Klemens med bakkerne 
ved Svenstrupvej.  
Affaldet blev kørt ud i mosen ved Damhavevej 
med hestevogn. Senere kom traktoren til. Mosen 
lå i Nr. Lyndelse dvs. Årslev kommune, og den 
nedlagde forbud mod mere affald. Derefter måtte 
Madsen køre affaldet til Stige Ø., indtil Odense 
efter kommunesammenlægningen overtog reno-
vationskørslen. 
Efter Peder Madsens død overtog sønnen Niels 
ejendommen. Jorden ved ejendommen blev for-
pagtet ud til Jørgen Johansen, Damhavevej, og 
mosen er delvis tilplantet med grantræer, og et 
areal med græs bruges til ungkreaturer om som-
meren.    
 
Østermarksvej 79 (Damhavevej 25) Matr. 6d 
af Svenstrup 
I 1848 hed ejeren Niels Hansen. Han solgte i 
1870 til Andreas Hansen, som i 1899 solgte vide-
re til Johan Kristoffer Johansen. Allerede i 1904 
overtog slagter Karl Kristian Jensen stedet. Han 
solgte den i 1924 til sønnen Carl Jensen, som i 
1938 solgte den til broderen Kaj Jensen. 
Kaj Jensen var medlem af Husmandsforeningens 
bestyrelse fra 1939-49. Hans kone Erna var med-
lem af husholdningskredsens bestyrelse fra 1964-
66. Kaj Jensen dyrkede jorden til 1950, hvorefter 
han forpagtede jorden ud til Mourits  Lysemose 
på Dahlsgård, Dahlsvej 40 . Kaj Jensen solgte 
jorden i 1970érne til Aage Dalsgård, som videre-
solgte den i 1990érne til Erling Hedelund.   
 
Søvangen 25, Mølholm (Matr. 1e)   
Ejendommen har været handlet 18 gange mellem 
1920 og 2000. Bent Hedegård Pedersen overtog 
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ejendommen i 1950érne. Han drev kreaturhandel 
og kørte taxa. I 1950érne byggede Stenløse-
Fangel kommune rensningsanlæg på noget af jor-
den.  
Søren Gram overtog ejendommen i 1990érne ef-
ter Bent Hedegaard Pedersens død. Han nedrev 
bygningerne og byggede en trelænget ejendom 
med stråtag og flere kviste.   
 
Skt. Klemensvej 101, matr. 9 og 16 af  Sven-
strup 
Ejner West Rasmussen var den sidste ejer af hus-
mandsstedet. Han var født i  Bellinge i 1898 som 
søn af husmand Frits Rasmussen. Ejner Rasmus-
sen blev tjenestekarl hos gårdejer Hans Jørgen 
Johansen, Lindegård, Svenstrupvej 80. Han gifte-
de sig i 1923 med Maren Kirstine Madsen født i 
Svenstrup 1884. Hun var datter af gårdejer Chri-
sten Madsen, Trindekærgård nu kaldet Højgård, 
Dahlsvej 9. Kirstine Rasmussen døde i 1966, og 
Ejner Rasmussen blev ikke boende i stuehuset, 
men indrettede sig i den tidligere staldbygning. 
Efterhånden forfaldt husmandsstedet helt, og han 
opførte en ny stald, der i dag er beboerhus for 
Østerdalen. I 1970érne havde rockerne/
motorcykelklubben Rotterne tilholdssted dér. 
Sidst i 1970ér havde FDF og Spejderne lokaler i 
huset.  Jorden var allerede i 1960  solgt til Sten-
løse-Fangel kommune, som byggede Skt. Kle-
mensskolen på jorden i 1960-61. Det oprindelige 
stuehus blev brugt til en brandøvelse i 1960érne. 
Ejner Rasmussen byggede sig et hus på Smutvej. 
 
Andre husmandssteder 
Nedenfor bringes en oversigt over nogle af de 
husmandssteder eller gartnerier, som har været 

behandlet eller vist med et fotografi i tidligere år-
gang af årsskriftet.  
Birkelund, lå hvor Skt. Klemens Vænge er nu. 
Foto 2002/24 

Dahlsvej 43: 1997/15 
Grønvej 79, 105 og 111: 1997/19 
Grønvænget 11: 1993/10-11 
Stenløse Bygade 19: 2002/27 
Stenløsevej 272: 1997/17 
Svenstrupvej 17b: 2002/28 
Svenstrupvej 24: 1997/14 
Svenstrupvej 27: 2002/26 
Svenstrupvej 33: 2002/25 
Svenstrupvænget 2: 2002/25 
Vangeledgårdsvej 49: 1997/17 + 1997/26 
Volderslev Bygade - vævere.1995/06 
 
Afslutning: 
Selv om det er lykkedes at finde mange oplysnin-
ger om stort og småt, så vil arkivet meget gerne 
have flere oplysninger. Ligeledes vil vi meget 
gerne have fotos med personer og/eller billeder 
fra arbejdet på husmandsstedet og i det hele taget 
billeder og oplysninger om livet i sognet. 
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På en ganske lille grund, overfor     

gadekæret ses et lille hvidt hus med 

rødt tag og rød port. Hvad er 

det, og hvad bruges det til? 

 
Over for gadekæret i Stenløse er der et lille hvidt 
hus med rødt tegltag. Det har ingen skorsten, og 
en yderligere beskrivelse kunne såmænd godt 
være et citat fra H. C. Andersens sang "Hist hvor 
vejen slår en bugt", hvor der står "væggene lidt 
skæve stå, ruderne er ganske små". Der er nemlig 
ingen ruder, men blot nogle korsformede huller i 
muren, hvor man har "glemt" at mure nogle mur-
sten i. Det, at der mangler en skorsten, er i dag, 
hvor de fleste har fjernvarme vel ikke noget sær-
syn, men huset er alligevel ikke noget alminde-
ligt hus. Grundarealet er vel 4 x 8 meter, og der 
er en stor rødmalet, todelt port i den ene ende af 
huset. Det er velholdt, nykalket og som sagt med 
en fin rød port, men porten er låst med en for-
svarlig hængelås, og selv om man havde en nøgle 
til låsen ville det ikke hjælpe meget, for portfage-
ne er skruet sammen med nogle gevaldige skruer.  

 

Ved siden af huset er der et "Bystævne" Ikke et 
af de rigtigt gamle, men det ligner. Bystævnet er 
en kreds af mere eller mindre tilhugne sten place-
ret på en plads i midten af landsbyen. Her samle-

des de betydende bønder i landsbyen og drøftede 
fælles anliggender som for eksempel, hvornår der 
skulle sås, hvornår svinene skulle "på olden" dvs. 
drives ud i den nærliggende skov, og hvornår der 
skulle høstes. Ingen ved præcist, hvornår det er 
opført, og det har næppe tjent som egentlig 
bystævne, men er etableret i slutningen af 1864, 
som en slags pynt. På flere af stenene, som også 
ser relativt nye ud, er der hugget nogle bogstaver, 
formentlig initialerne på nogle af de større jord-
besiddere i sognet, men vi ved det ikke. 
Det var en lidt trist dag i slutningen af septem-

ber. Høsten var overstået, og på enkelte gårde 

var de begyndt at tærske. Man havde i mange da-

ge hørt lyden af plejlenes slag mod kornet på lo-

gulvet. Nu var middagsmaden spist, og de fleste 

havde netop rejst sig fra middagssøvnen, da kir-

keklokkerne begyndte at ringe. Alle var klar over 

at der var noget helt usædvanligt på færde og 

skyndte sig ud. Nu forstod de, hvorfor kirkeklok-

kerne ringede.  

En  ildebrand i Stenløse 
En stor sort røgsky væltede op mod den grå him-

mel. Det brændte, der var ildebrand, "den røde 

hane galede" igen. Hvor brændte det? Hvor kom 

vinden fra? Alle i landsbyen styrtede af sted hen 

mod det brændende hus, dels af nysgerrighed, 

men også for at se, om der var noget man kunne 

hjælpe med. Kunne noget reddes, mennesker, dyr 

eller indbo? Ilden havde godt fat, men heldigvis 

Sprøjtehuset i Stenløse 
af Mogens Jensen 

Sprøjtehuset i Stenløse 
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bar den væk fra de nærmeste huse, så der var 

nok ingen risiko for, at den ville brede sig til na-

boerne. Nu var ilden rigtig voldsom og alle måtte 

rykke lidt tilbage på grund af den voldsomme he-

de. Der stod "Bette Anne". Hun havde kun den 

ene træsko på. Den anden havde hun tabt, da 

Kresten trak hende ud af det brændende hus. Nu 

stod alle og så på hvordan flammerne i løbet af 

ret kort tid lagde Enggården i aske. De få spande 

vand man havde nået at kaste på ilden, havde 

hverken hjulpet her eller der. Havde man bare 

haft en sprøjte. 

Dagen efter gik Kresten og rodede i den endnu 

varme aske. Af og til bøjede han sig ned, samlede 

noget op og lagde det i en trillebør, han havde 

stillet på gårdspladsen. Det var ikke meget han 

fandt, en gryde, en stegepande, men intet af sær-

lig værdi. Det var ikke meget, der var blevet til-

bage efter ildens rasen. Jo, de to heste og tre får 

havde man nået at få ud, men ellers intet. Heldig-

vis var kreaturerne stadig på græs, så de var og-

så blevet skånet...... 
En scene som her beskrevet var ikke usædvanlig 
for 150 til 200 år siden, og det var ikke altid det 
gik så godt som her. Tit blev hele landsbyer il-
dens bytte og lagt i ruiner, uden at man kunne 
gøre det mindste. Men midt i al ulykken er det 
utroligt at læse om, hvor hjælpsomme folk på 
den tid var overfor hinanden. Der var på den tid 
ikke nogen form for forsikring, men alligevel 
fandt man udveje til at få bygget et nyt hus og 
komme videre. Ikke sjældent var det den lokale 
præst, der stod for en indsamling til den ulykkeli-
ge familie, der havde mistet alt i forbindelse med 
branden, og når man læser om disse ting er det 
forbavsende, hvor hurtigt man fik genopført et 
hus eller en gård, så livet kunne fortsætte. Jeg 
kan i den forbindelse citere fra pastor Mule, Nør-
re Lyndelse, der den 9. juni 1838 sender Fyns 
Stiftsavis følgende indlæg: 
" I Torsdags den 7. d.M. ødelagde Ildebrand den 

for Dygtighed, Nidkærhed og Troskab på sin 

Post af Foresatte højagtede Sognefoged Christi-

an Hansens Gaard i Nr. Lyndelse og berøvede 

ham tillige i et Øjeblik en stor Del af hans Indbo 

og flere Kreaturer. Manden er trængende og 

værd til Understøttelse. Jeg tør derfor tillidsfuldt 

bede den offentlige Goddædighed at staa den 

Brandlidte bi med Penge eller Varer.  
Man hjalp hinanden. I Balslevs arkiv omtales no-
get, der formentlig var en landsindsamling til 
støtte for beboerne i Hobro, hvor der havde været 
en stor ildebrand. 
   
Lad os vende tilbage til det lille hus midt i Sten-
løse by. Formentlig som følger efter mange store 

brande, som lagde store bydele og landsbyer i 
aske oftest på grund af uforsigtighed i forbindel-
se med madlavning ved de åbne ildsteder, som 
fandtes over alt og på grund af de mange stråtag, 
blev der lovgivet om netop ildsteder, skorstene 
og stråtag. Det var først og fremmest byer og 
købsteder, der blev lovgivet om, men i 1764 blev 
det bestemt, at der i alle landsbyer skulle være en 
"slangesprøjte med tilbehør". Senere kom der fle-
re bestemmelser om brandvæsen på landet, om 
oprettelse af branddamme eller anden adkomst til 
vand. De fleste steder havde man et gadekær, 
som det er beskrevet i en anden artikel her i års-
skriftet. Men det var jo en ret bekostelig affære at 
skulle anskaffe en slangesprøjte, og der fandtes 
jo en på Lindvedgård, så man "lænede sig lidt til-
bage" her i sognet.  
I 1861 kom loven om Brandpoliti på landet og 1. 
januar 1865 bortfaldt hovedgodsejernes forpligti-
gelse til at holde sprøjte. Alle sogne blev samti-
dig pålagt at anskaffe sprøjte og fornødne redska-
ber så som stiger, brandhager, spande og lignede. 
At det ikke var noget let arbejde at arbejde med 
sprøjten får man et tydeligt indtryk af, når man 
læser, at det i 1825 krævede et mandskab på 98 
mand at "drive" Odense bys store sprøjte, mens 
den mindste "Vægtersprøjten kunne "nøjes med" 
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13 mand. Her i Stenløse var det derfor meget vig-
tigt at alle mand vidste at der var ildebrand. Der-
for ringede man med kirkeklokkerne, noget ikke 
alle præster var lige begejstrede for. Man havde 
da også her et "brandhorn". Det var et stort ko-
horn, der var forsynet med et trompetmundstyk-
ke. Med dette "instrument" kunne man frembrin-
ge en usædvanlig hæslig lyd, så alle var klar 
over, at det nu var med at komme af sted, for nu 
var der ildebrand. 
 
Der blev nu bygget sprøjtehuse overalt. "Fangel 
har allerede i året 1833 anskaffet dem en fortrin-

delig sprøjte med alt tilbehør, hensigtsmæssigt 
placeret i eget opført grundmuret teglhængt hus 
midt i byen". Dette notat kan læses i Stenløses 
sogns Sogneforstanderskabs forhandlingsproto-
kol fra 1858 12/6. Man lover her amtsrådet, at 
man i løbet af 2 til 3 år vil anskaffe en sprøjte 
med alt tilbehør, og hus. I perioden 1863 til 1900 
opføres nu på Fyn et stort antal sprøjtehuse. Her i 
Stenløse bygger man i 1865 det sprøjtehus, som 
vi i dag kan se liggende lige overfor gadekæret. I 
nogle sogne blev sprøjtematerialet, til stor irrita-
tion for de fleste "pastorer", opbevaret i kirkens 
kapel, men nu flyttede sprøjter, brandhager, slan-
ger og spande ud i de nyopførte sprøjtehuse. 
Den 16/7 1858 modtager Sogneforstanderskabet 
en skrivelse fra firmaet H. Gamst & H.G. Lunds 
efterfølger i København, hvori de anbefaler deres 
etablissement ved anskaffelse af sognesprøjter, 
men huset kom først i 1865 og man købte vel in-
gen sprøjte før sprøjtehuset var bygget færdigt. 
 

Huset står der endnu. Selv om det ikke er beva-
ringsværdigt holdes det ved lige af hvem? Oden-
se kommune er ejer af grund og hus og har ikke 
den store interesse i at bevare huset. Der står jo 
så mange andre rundt omkring! Når man kigger 
ind genne de små glugger, kan man se sprøjten 
stå der inde. Den er der heller ingen der er særligt 
interesseret i at bevare. Dem er der tilsyneladen-
de også mange af. Det er lidt beklemmende og 
jeg synes derfor at det måske kunne være en op-
gave for os, de lokale beboere i Stenløse-
Svenstrup (Skt. Klemens), at få åbnet porten og 
trække sprøjten frem i lyset og få den restaureret. 
Det er måske en opgave Kulturforeningen og 
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv kunne væ-
re sammen om at løfte? 

 
Opførelsesår for sprøjtehuse på Fyn 
 
1852: Søby, 1863: Bregninge, Heden, Røjle, 
Skåstrup, Veflinge 1864: Drigstrup, Kærby, Ou-
re, Smidstrup, Uggerslev 1865: Allerup, Davin-
de, Egense, Fangel, Fodslette, Hessum, Hjallese, 
Højby, Marslev, Rosilde, Stenløse, Sdr. Højrup, 
Vormarrk 1866: Rynkeby, Turup, Vester Kærby 
1882: Åsum 1896: Svanninge efter 1900  
Troense   
 
Kilder: 
Sprøjtehuse i de fynske landsogne 
1850 -1900,  Anders Vægter Nielsen og Johnny 
Wøllekær 
 
Balslevs arkiv, Stenløse Sogns Lokal- historiske 
Arkiv 
 
Odense Brandvæsen 1874 til1999, 
 
Flemløse Sognesprøjte, Poul Kej 
 
Gimsing Sogns Communesprøite, Benny Boysen  
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Går vi gennem Stenløse by og standser ved gade-
kæret, står vi ved den gamle bykerne. Her mødtes 
vejene fra byens 9 gårde, af hvilke kun Lunds-
gård lå ude på marken. Overfor gadekæret ligger 
bystævnet med de 9 sten, hvor gårdmændene 
samledes. Gadens forløb var lidt anderledes end 
nu. Den slog nogle vældige slag og kom derved 
tæt op ad den lille lave tidligere skole og køb-
mandshandel, nu privatbolig.   
Gadekær er mere end et levested for planter, pad-
der og vandinsekter. De er ofte det ældste fysiske 
element i en landsby og et traditionelt samlings-
punkt, lige så gamle som de landsbyer, de ligger 
i. Et gadekær er fællesejet, det er et kær på gade-
jorden, landsbyens fællesjord.  
I 1950erne og 1960erne blev det almindeligt at 
lave kærene om til betonstøbte bassiner. Således 
blev også Stenløses gadekær en reguleret, ind-
hegnet branddam, men engang var det meget 
større. Sprøjtehuset ligger lige på den anden side 
af Stenløse Bygade, men er branddammen også 
blevet brugt til formålet? Det vil arkivet gerne 
høre om. Brandslukning var jo langt op i tiden 
meget primitiv. Problemet med branddamme er, 
at de gror til, slammer til, betonen smuldrer, tråd-
hegnene omkring bassinerne forfalder. Det om-
byggede gadekær bliver farligt for børn og mere 
og mere uskønt, men det er dyrt at genskabe et 
gadekær. 
 
Gadekæret på Stenløse Bygade har ikke tidligere 
været beskrevet i arkivets årsskrifter. Derfor  
besluttede jeg at gå på jagt i arkivalier og littera-
tur, men fandt i litteraturen meget lidt om gade-
kær. Jeg citerer et par eksempler:  
 
Christine Reimer: Nordfynsk bondeliv i mands 
minde, 1910. Her står side 459: 
”Julemorgen gjaldt det for bymændene at møde 
først ved gadekæret for at vande deres heste. Det 
førte lykke og held med sig året rundt. Da pum-
perne i hvermands gård afløste de gamle brønde 
med vipper og hejseværk, ophørte af sig selv 
denne skik og den kappestrid, den gav anledning 
til. Denne skik må vel betragtes som en sidste 

rest af den gamle hestefest og Stefansridtet, der 
ret mærkeligt fandt sted til ære for kirkens første 
martyr St. Stefan, hvis mindedag falder 2. jule-
dag”. 
Om der har været sådanne traditioner i Stenløse 
er der ikke bevaret optegnelser om. 
 
Thorkild Gravlund skriver i ”Det bakkede land, 
1933: ”Gadekæret var næppe vandsted, men van-
dingssted, hvor køerne blev drevet og hestene re-
det tilvands af karle og drenge, og på kærets 
grønne engbred gik pigerne og lagde lærred på 
bleg, når solen skinnede – så hvidnede det gråli-
ge hør. Så mødtes både hjord og ungdom hos by-
ens gamle moder gadekær. Drenge er ikke til at 
holde derfra. Tøse ejheller. De pjasker, fanger 
karudser, sætter skibe tilsøs. Der er lifligt ved det 
grønne kær i sommertid – og livsens leg glider i 
vinteren over isen. Der bor gode folk ved gade-
kær. De har deres paradis. Det er deres stille håb, 
at kærets bredder atter må grønnes, og den lille 
by have sin sjæl i fred”. 
 
Gravlund var sjællænder, men det han beskrev, 
kunne også opleves på Fyn. Jeg har fra Hans 
Broby Hansen og hans søstre Hanne Jacobsen og 
Aase West, børn af elektriker Alfred Hansen, 
som boede på Stenløse Bygade, fået følgende 
barndomsberetning: 
”I det østlige hjørne af gadekæret, ud mod gaden, 
lå en stor sten, kaldet Grønne Anders. Når vi le-
gede ved gadekæret, skulle vi komme hjem, når 
det blev mørkt, ellers kom Grønne Anders efter 
os! Om sommeren blev der fisket, og vi sad på 
Grønne Anders med vores fiskestang. Blev ste-
nen kaldt Grønne Anders, fordi kæret var dækket 
med andemad hele sommeren?- Desværre blev 
Grønne Anders fjernet i 1960erne, da der blev 
kloakeret og opsat ny mur og hegn om kæret.  - 
Der var mange karudser og hundestejler og andre 
dyr. Der var meget sumpet i den vestlige del, og 
siv og andemad tiltrak mange dyr og insekter. 
Der blev også sejlet med modelskibe, dengang 
hjemmebyggede. Gadekæret var også samlings-
sted om vinteren, hvor vi løb på skøjter eller bare 

Gadekæret i Stenløse 
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legede ”Løb over” isen. Det var det eneste sam-
lingssted i Stenløse”. Hans Broby Hansen fortæl-
ler, at maleren Svend Saabye brugte kæret meget, 
når han ville tegne guldsmede siv og hængepilen 

til tuschtegninger. Han fortæller også, at der blev 
holdt brandøvelser af det lokale brandlaug sidst i 
1950erne. I pastor Balslevs arkiv, som familien 
har deponeret i vort arkiv, har jeg  fundet neden-
stående håndskrevne, udaterede notater om gade-
kæret:   
 
”Gadekæret havde tidligere tilløb også fra Lunds-
gård og Aage Larsens marker. (Vangeledgårdsvej 
36) Dette vand er nu i rør ledet udenom. Der er 
dog endnu så meget vand deri, at der i 1950 i 2 
timer blev vandet jordbær på Møllegård med 
Falck´s motorsprøjte, uden at vandet sank mere 
end 3-4 tommer. Forpagteren hævder i henhold 
til en udtalelse fra den tidligere købmand 
(J.P.Hansen), at bestemmelsesretten over gade-
kæret hviler hos alle jer i Stenløse af matrikel-
numre med bogstav ”A”.  
Ude i gadekæret er en fordybning, kaldet 
”Brønden”; den er så dyb, at da gadekæret blev 
renset (ved midten af 1930erne), og et spand he-
ste stod i ”Brønden”, var der 1 meter fra hestene 
til en snor, der blev udspændt hen over dem i 
højde med vandlinien. 

Lige ud for gadekæret er den gamle fællesbrønd 
for byen; den er sat af kampesten og hedder 
”Snubben”(eksisterer ikke mere, ved nogen noget 
om den?). Gadekæret var oprindelig større, men 
blev delvis opfyldt ved reguleringen af byvejen. 
Denne gik så tæt op ad købmandens hus, at det 
sprøjtede med ”pløre” fra hestenes ben op på vin-
duerne, når nogen kørte forbi. Vejen drejede der-
efter helt over til Bystævnet”.  
 
Håndskrevet notat, antagelig hentet fra kirkebo-
gen: ”2.3.1677 begraven Applone Bondis i Vol-
lersleff, som druknede på Steenløsegaden 
(antagelig = gadekæret) anno aetatis 80”. 
 
Enighedshuset: ”Enighedshuset, matrikelnr. 14, 
lå oprindeligt et godt stykke vestligere, således at 
vejen, der også da gik vest om huset, slog en 
stærk bue og gik ganske tæt op ad købmandshu-
set (den gamle skole). For at få vejen rettet ud 
vedtog byens mænd at nedrive og flytte huset 
uden bekostning for ejeren, og som udtryk for 
dette fællestag fik huset sit navn. Det skete om-
kring 1900. Avisen bragte en omtale af foreta-
gendet. (Fortalt mig af fru Dupont 4/4 1945). 
Ved samme lejlighed blev gadekæret reguleret og 
gjort mindre. Det strakte sig længere østpå”. 
  

(Foto taget fra Bygaden af  Hanne Jacobsen på skøjter en 
vinterdag o. 1960) 
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Belønnet for heltemod: ”Fru Karen Dorthea 
Thomsen (gift med husmand Carl Thomsen) red-
dede sidst i oktober 1953 den lille 2 ½-årige Ane 
Marie, datter af præstegårdsforpagter Jørgen 
Hansen fra at drukne i dammen i selve Stenløse 
by. Fru Thomsen havde tidligere på dagen været 
nede ved dammen, der på det tidspunkt var 
uindhegnet (Hans Broby Hansen mener, den alle-
rede da var indhegnet). Der legede en del børn, 
men hun fik dem til at lege et andet sted, da hun 
var nervøs for, at der skulle ske noget. 
Da hun lidt senere arbejdede i huset, der kun lig-
ger et lille stykke fra dammen, fik hun en mærke-
lig uro på sig. Hun syntes, der var noget galt og 
løb straks til dammen, hvor hun så den lille Ane 
Marie drive rundt som en tøjbylt midt ude i dam-
men. Uden at betænke sig det ringeste sprang 
hun ud i dammen. Hun kunne bunde, men sank 
dybere og dybere i det mudderlag, som dækkede 
bunden. Til sidst lykkedes det hende at få tag i 
Ane Marie og få hende reddet i land. Den lille pi-
ge var en del forkommen, men hun kom dog for-
holdsvis hurtigt til hægterne igen”. 

Fru Thomsen blev belønnet med 200 kr. fra Car-
negies Belønningsfond for Heltemod, skrev Fyns 
Tidende 16.juli 1955 ifølge et udklip, arkivnr. 
1710 i pastor Balslevs arkiv. 
 
Pusrenden: ”Fru Carl, Horsetorvet 1, Odense, 
kusine til fru Dupont, fortalte ¼ 1971 ved køb-
mand Duponts begravelse, at Pusrenden var en 
lille afløbsrende fra den gamle degneskole 
(købmandshuset Stenløse Bygade 25) over til ga-
dekæret. Foran gadekæret var der ifølge et gam-
melt fotografi på dette sted en hvidmalet havelå-

ge”. (Arkivnr. 2021) (Håndskrevet notat). 
 
Oluf Balslev: Træk af Stenløse og Fangel sognes 

historie : uddrag af pastor Oluf Balslevs artikler 

i menighedsbladet. – Stenløse Lokalhistoriske Ar-

kiv, 1995. – Side 91-92   

”Ved gadekæret i Stenløse lå den gamle smedie. 
Endnu står det smukke stråtækte hus med de tre 
sammenbyggede længer og minder med sit navn 
”Smedegården” om den gamle virksomhed. Sme-
dien, der var tækket med tegl, lå som en selv-
stændig bygning ud mod gadekæret, og her kun-
ne smeden bekvemt hærde og køle sit jern. Byens 
drenge havde stor fornøjelse af at se, hvordan 
vandet sydede og dampede, når han kastede et 
vognhjul ud, som han lige havde lagt en ny ring 
om. 
1930 gik den sidste smed Morten Clausen – Mår-
di Sme´ - og hans kone Hanne på aftægt hos dat-
teren og svigersønnen, som fik skøde på huset. 
På sine gamle dage lavede han brødknive og lig-
nende, så fik han tilnavnet Mårdi Knivsme´. Men 
da de gamle smedefolk var døde, blev selve sme-
dien revet ned, og nogle år efter solgtes huset. 
Stilfærdigt ebbede den lange historie ud for den 
lille landsbysmedie”. – Mårdi Sme og Hanne dø-
de begge i 1942.  
Ifølge Ernst Andersen: Stenløse sogn 1900-1986 
blev smedien brækket ned ca. 1947 (Smedien 
blev først brækket ned i 1952 ifølge Annie Knud-
sen, barnebarn af Mårdi Sme´ og datter 
af´Mortens svigersøn ”Smede Johansen”). Ernst 
Andersen skriver, at Mårdis knive endnu findes  i 
mange lidt ældre hjem her og i omegnen. Arkivet 

Stenløse Bygade 21 1910 

29 



har også en af hans 
knive. Han noterer 
også, at bag gadekæret boede en gammel brønd-
graver,  
 
Lars Nielsen, der arbejdede trods sin høje alder       
til 1933. – Ifølge Hans Broby Hansen stod sme-
dien tom til 1952. - Mine kilder er altså lidt ueni-
ge om, hvor længe smedien stod. Kan nogen op-
lyse, hvad der er det rigtige årstal? 
 
I Stadsarkivet har jeg fundet et par notater om 
gadekæret. Her står i Stenløse-Fangel forhand-

lingsprotokol for vejudvalget 1966-70:  Udvalgs-
møde 19.8.1969, punkt 8a, evt.: ”Hegn ved gade-
kæret ved Stenløse Bygade: nyt trådhegn opsæt-
tes”. 
 
 Stadsarkitekten i Odense: Dagbog no. 426/1962-

63: Udkast til dispositionsplan for Stenløse-
Fangel kommune, side 6: ”Arealer, der bør fri-
holdes for bebyggelse: Ved bystævnet og gade-
kæret i Stenløse danner nogle vel vedligeholdte 
gamle bygninger det gadebillede, der må søges 
bevaret. Arealet mellem gaden og kirken må sø-

ges ryddet, når 
mulighed dertil 

byder sig”.  
      
 
 
 
Denne målsætning synes jeg er opfyldt i dag, der 
er kønt omkring gadekæret, men den – sikkert  
nødvendige –indhegning bryder indtrykket af 
gamle dages hygge. 
      
 
 

 Stenløse Bygade  som den tager sig ud i dag 
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Vi har noteret os, at vort årsskrift læses grundigt af vore medlemmer. Læserne gør sig også den ulejlig-
hed, at komme med rettelser, hvis nogle af vore oplysninger er forkerte. 
 
I Årsskriftet 2003 på side 28 skriver vi i artiklen om Vangeledgård, at sønnen Gudmund og datteren Eva 
overtog gården i 1972. 
 
Det korrekte er, at Gudmund og Eva drev gården for deres mor indtil hun døde i 1976. Herefter diskute-
rede arvingerne om gården skulle overgå til Eva og Gudmund, eller om den skulle sælges? Det blev det 
sidste. 
 
Redaktionen. 

Rettelse til årsskriftet 2003 
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