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Foreningens beretning 2007
Af Eva Kristensen
Ved generalforsamlingen 16. februar 2006 var der
som sædvanlig stor opbakning fra
medlemmerne. Vi takker for det store fremmøde
og den store interesse for vores forening.
Efter generalforsamlingen holdt Jørgen Tølløse foredrag ud fra billeder fra arkivet, om huse og gårde
i sognet, billederne blev vist af Mogens Jensen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Knud Lund som næstformand,
Svend Dirksen som kasserer, Egon Birkholm,
Flemming Jørgensen var ikke på valg de
fortsætter som bestyrelsesmedlemmer, Kaj Jensen,
blev valgt som 1. suppleant, nyvalgt
til 2. suppleant blev Steen Kristensen. Hans Hougaard fortsætter som revisor, var ikke på valg, nyvalgt revisor blev Peter Kinggård og Eva Kristensen var på valg og forsætter som formand. Mogens
Jensen er selvskreven som arkivleder til at være
referent.
20. maj 2006, havde vi vores forårstur, som i år
gik til Skt. Klemensparken, Sønderdalen,
Birkelundsdalen, kolonihaverne i Svenstrupengen,
og op til Norddalen. Vi blev guided rundt af Tessa
Johansen, der fortalte om bebyggelsen lige fra starten til i dag. Det var yderst interessant. Tessa havde lavet et stort forarbejde til turen, som vi sluttede
af med fælles kaffebord i beboerhuset. Det var en
skam, at der ikke var mødt så mange op som vi
havde håbet, men det skyldtes nok at det regnede
meget den dag, men trods alt var vi nok en 20-25
stykker i alt.
28. november 2006, havde vi vores efterårsmøde.
Der var mødt utroligt mange op, det var dejligt at
se. Jørgen Tølløse holdt foredrag om gårdene før
og nu, Mogens Jensen viste billederne, og havde
også taget nye billeder hvor man kunne se gårdene
i dag. Jørgen Tølløses foredrag var yderst interessant. Han ved utrolig meget om sognet fra sin tid
som arkivleder, og er en god fortæller. Man kan
vist nok sige det blev en stor succes.
Vi sluttede af med fælles kaffebord.
Til slut vil jeg takke alle medarbejderne og arkivlederen for det store ulønnede arbejde
som de gør her i foreningen, og deres opbakning af
mig i det hele taget.

Året 2006 har været et godt år for arkivet. Ved sidste generalforsamling i 2006 gav jeg udtryk for, at
vi nu snart var færdige med at gennemgå og ordne
vores billedsamling, der nu rummer 6000 billeder
af forskellig art. Det var nok lidt overilet, for vi
kæmper stadig med at få styr på billederne. Det var
en større mundfuld end jeg havde regnet med. Der
var mange billeder, der skulle printes, en del der
skulle scannes, nogle skulle omregistreres og enkelte er desværre blevet væk, uden at jeg kan sige
hvornår og hvordan de er forsvundet. Det er heldigvis et ganske lille antal, men vi har brugt rigtig
megen tid på disse billeder, inden vi har opgivet at
finde dem. Vores samling består naturligt nok mest
af fotografier. Det ses også tydeligt at verden, også
her i Stenløse, er blevet mere digital, idet langt de
fleste billeder, vi modtager, er på CD-er. Vi har
været billederne igennem på forskellige måder tre
gange og er nu i gang med den endelige, afsluttende gennemgang, hvor også negativer, der ikke tidligere er blevet scannet, nu bliver det. Det har vist
sig at være en lang sej omgang, men jeg håber, at
jeg, når vi mødes til næste generalforsamling, kan
fortælle Jer, at billederne nu endelig er helt på
plads. Det er måske at love for meget, men optimist som jeg er, håber jeg at det vil lykkedes.
I Sammenslutningen af Lokalarkiver SLA er der
sket store ting. Endelig er den deling af arkiverne i
store og små arkiver eller professionelle - og amatørarkiver sket. Noget som jeg har ment var det
eneste rigtige på baggrund af alle de skænderier,
der har været mellem os. Så længe jeg har været
med i arkivverdenen har de professionelle arkiver
haft svært ved at acceptere os små lokalarkiver,
der alle er drevet på frivillig ulønnet basis.
I samarbejde med foreningen havde vi et medlemsmøde, hvor Jørgen Tølløse og jeg fortalte om
gårdene i sognet før og nu. Det var efter min opfattelse et velbesøgt møde, og det er vi naturligvis alle glade for.
Jeg vil igen benytte lejligheden til at efterlyse
medarbejdere til arkivet. Det er ikke vanskeligt og
også hyggeligt, og der er en tår kaffe både til formiddagsholdet klokken 9-12 og til eftermiddagsholdet klokken 15-18. Vi vil også meget gerne have nye ideer til kommende aktiviteter. Jeg føler, at
vi har været Stenløse sogn igennem på kryds og
tværs, og at det derfor kan være lidt svært at finde
på mere nyt at vise jer her i sognet, men måske er
der en eller anden, der sidder med en god ide. Den
vil vi gerne høre om.

Arkivets Beretning 2007
Af Mogens Jensen
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Niels Væver
Af Johs. Jørgensen, Tarup
Otte børn moderløse i Volderslev.
Sogneforstanderskabet bortliciterer de fem.
Læs tipoldebarnets beretning om, hvordan det gik børnene og nogle af deres mange
efterkommere efter deres moders død i 1841.

Historien begynder med Niels
Pedersen (men han blev kaldt
Niels Væver, for det var han).
Han levede fra 1797 til 1865 og
var femte barn af smeden i Volderslev, en fæster under
Bramstrup gods. Han blev gift i
1827 med Johanne Clausdatter
fra Freltofte, efter at hun var
kommet til Volderslev. Allerede
et halvt år, før de indgik ægteskab, blev de forældre til drengen Peder. I øvrigt havde Johanne en datter, Ane Pedersdatter,
med sig, da hun kom til Volderslev. Vi er i allerhøjeste grad
blandt småkårsfolk. Niels var
indsidder i Volderslev, og Johannes forældre døde som almisselemmer. En indsidder var en
”person af almuen”, der boede til
leje hos en gårdmand eller husmand – og i dette tilfælde kammerråd Jens Berg, der ejede
Lindved hovedgård – og som
uden at have fast tjeneste hos
denne havde egen husstand.

cember 1833, død 20. december 1920. 87 år på nær
to dage.
6. Kirsten Nielsen, f. 17. april
1836, død 10. marts 1907.
Hun blev 70 år.
7. Anne Marie Nielsen, f. 21.
april 1838, død 11. april
1921. Hun blev næsten 83
år.
8. Hans Nielsen, f. 16. februar
1840, død 19. september
1923 i en alder af 83 år.

Niels og Johanne fik otte børn,
nemlig

Den 7. december 1841 indtraf
katastrofen. Johanne døde og
blev begravet på Stenløse kirkegård, og tilbage stod Niels med
en række mindreårige børn.

1. Peder Nielsen, f. 5. juni
1827, død 23. august
1882. Han blev 55 år
2. Claus Nielsen, f. 12. No
vember 1828, død 17. janu
ar 1917. Han blev 88 år.
3. Lisbeth Nielsdatter, f. 17.
maj 1830, død 19. november 1920. Hun blev 90 år.
4. Kirsten Nielsen, f. 27. april
1832, død 11. april 1836.
Hun blev ikke engang fire
år.
5. Karen Nielsen, f. 22. de4

Og så er der den lille Ane,
der blev født i 1824 og døde 81 år gammel i 1905.
Jeg bemærker, at de seks af dem
plus Ane blev meget gamle, 80
år og derover. Det var nu heller
ikke dengang enestående. Mere
bemærkelsesværdigt er, at kun et
af børnene døde som lille. Børnedødeligheden var stor i hine
tider.

I 1842 fik vi loven om det kommunale styre. I spidsen for sognerådet stod sogneforstanderskabet. Det skulde tage sig af de fattige og børnene. En af de første
sager, der havnede på deres
bord,
Var Niels Vævers og Johanne´s
børn. Det stod alle klart, at Niels

Væver ikke kunde forsørge dem.
De to ældste drenge var Peder
(f.1827) og Claus (f.1828). Peder
kom ud at tjene, så ham var der
ingen problemer med. Claus blev
”udsat” til Torpegården, og da
han ingen klæder medførte, blev
det overdraget hr. Berg at indkøbe noget tøj til klæder. De sidste
fem blev bortliciteret. En gammel overlevering i familien siger, at børnene blev kørt til torvs
på en fjællevogn og bortauktioneret. Sådan var det alligevel ikke. Liciteringen gik ud på, at
sognet sørgede for børnenes opvækst. Den familie, der tilbød at
gøre det for den laveste pris, fik
barnet overdraget som plejebarn.
De ældste kostede det mindst for
sognet at få placeret og sat i pleje. For Lisbeth på 11 år betalte
kommunen 13 rigsbankdaler
(RDL) pr. år. Karen på ni år og
Kirsten på knap seks gik også
for 13 RDL. Anne Marie på næsten fire år måtte man betale 15
RDL for, og endelig kom den lille Hans på to år til sin farbror for
15 RDL og 3 mark. Pengene var
velkomne indtægter til de ofte
fattige plejeforældre, som på den
måde fik et fast, om end lille
økonomisk tilskud.
Og hvad så med plejebarnet Ane
Pedersdatter (1824-1905)? Ja,
sogneforstanderskabet konstaterede, at hun var forsørgelsesberettiget i Sdr. Højrup sogn, så
dertil blev hun udvist. Så var der
en mindre til at belaste sognet.
Her blev hun ikke ret længe. I
1843 fødte hun i Akkerup nær
Haarby en dreng, Rasmus Han-

sen. Faderen Hans Rasmussen
var dagvognskusk på ruten
Odense-Haarby. Han fik barnet
sat i pleje hos sin bror Frederik,
der levede i barnløst ægteskab
på gården ”Risenlund”, Volderslev. (Den lå Volderslevvej 85
og blev revet ned i 1970´erne).
Ane arbejdede hovedsageligt
som spinderske i nabosognene
til Stenløse. Hun havde sikkert
fået forbud mod at nærme sig sit
barn, og hun endte sine dage i
Stenløse sogns fattighus
(Stenløsevej 252), der lå ved
”Risenlunds” jorder. Denne gård
overtog Rasmus efter Frederiks
død, og fortællingen går, at han
altid sørgede for, at der kom sulemad hen i fattighuset, når de
havde slagtet gris. Når hans datter Augusta kom med maden,
skulle hun altid op på skødet af
Ane for at læse højt for hende.
Det var jo hendes barnebarn.
Hun døde i fattighuset og blev
begravet på Stenløse kirkegård.
Hvordan gik det så de andre
børn og deres efterslægt? Vi tager dem en ad gangen.
Det ældste barn, Peder Nielsen
(1827-82) var tjenestekarl i Højby sogn i 12 år. Han kom derefter til herregården Nordskov,
hvor han gjorde ”slegfredskvinden” Mariane Hansen med
barn, nemlig pigen Johanne Kirstine. Slegfred var den gamle betegnelse for en kvinde, der levede sammen med en mand uden
at være gift med ham, når de i
øvrigt kunde være gift med hinanden. Dem er der altså mange
af i vore dage! De blev dog gift
kort efter i 1859. Kan det tænkes, at præsten i Herringe har
haft en finger med, for Peder
tjente da i præstegården? Peder
forblev indsidder i Fjællebro
”familiehus” resten af sit liv, til
han døde i 1882, 55 år gammel.
Mariane flyttede derefter til dat-

teren Karen Marie, der var syjomfru boende i den yderste ende af Odense på Heden nr. 128 (i
dag Sdr. Boulevard). Mariane
døde i 1891. De havde fem børn,
hvoraf den yngste døde som
spæd. De øvriges skæbne – bortset fra syjomfruen – fortaber sig
i det uvisse.
Barn nr. 2, Claus Nielsen
(1828-1917) var tjenestekarl i
Volderslev, Hjallese Hestehave
og Allerup Han opholdt sig i tre
år i Odense og fortsatte derefter
som tjenestekarl i Dalum,
Nr.Lyndelse og Sdr. Højrup.
Måske har han lært murerhåndværket i Odense, for da han i
1863 blev gift med Maren Jensen i Aarslev kirke, var han murer. De flyttede til Kissendrup
Hestehave, hvor de fik datteren
Nielsine Frederikke i 1869. Maren døde i barselseng, og Claus
giftede sig et halvt år efter med
en pige fra sognet, Anne Marie
Johansdatter, der var husmandsdatter, og fik tre døtre med hende, Maren, Johanne Marie og
Gertrud Marie. Claus endte sine
dage i Hestehaven i januar 1917,
88 år gammel.
Nielsine Frederikke (1869-1939)
blev husbestyrerinde hos skovfogeden under Wedelsborg gods
og giftede sig i 1905 med en tjenestekarl på godset, Thomas Peder Petersen, en husmandssøn
fra landsbyen Boes ved Mossø.
Hun var 36 år, og han var 24 år.
De fik sønnen Henry (1906-99)
fire måneder efter giftermålet.
Thomas levede kun til 1908,
hvor han valgte livet fra. Han
blev begravet på sin hjemegn
nemlig på Dover kirkegård, hvor
hans grav lå i det sydøstlige
hjørne af kirkegården (litra B.
60). Hans familie har besøgt stedet, men graven er sløjfet for
mange år siden.
Nielsine blev i Jylland, tjente på

forskellige herregårde og døde i
Aalborg i 1939, 70 år gammel.
Hun var en af de meget få af Niels Vævers efterkommere, der
drog mod vest.
Henry boede i 1923 i Hjørring,
da han meldte sig ud af Folkekirken for at tilslutte sig Den
apostolske Kirke. Henry kom
1927 til Nordsjælland, hvor han
arbejdede mest med landbrug og
hyrevognskørsel.
Og nu til Claus´ tre døtre med
sin anden hustru, Anne Marie
Johansdatter.
Maren Nielsen (1870- ?) havde
psykiske problemer og endte på
Skt. Hans Hospital. Andet og
mere ved jeg ikke.
Johanne Marie (1874-1907)
blev nytårsdag 1901 gift med
den halvandet år yngre Christian
Peter Larsen fra Gierslev i nærheden af Høng på Sjælland.
Hans far var indsidder. De nåede
at få fem børn, inden hun døde
under abortering på Odense Sygehus 33 år gammel. Manden,
kaldet K.P. Larsen, var energisk
og arbejdede sig op. Han begyndte som arbejdsmand, blev
kusk, derpå handelsrejsende og
til sidst købmand fra 1909 til
1946 på Skt. Jørgensgade 45 i
Odense med Odense Kaffebrænderi i baggården til forretningen.
Han var også enormt nærig og
påholdende. K.P. endte sine dage som pensionist i en ejendom,
han havde købt. Han døde i
1958, 82 år gammel. Johanne
Maries og K.P.s fem børn var
Johannes (1901-83), der blev repræsentant, Harry (1902-54), der
overtog kaffebrænderiet efter sin
far, var købmand, Valborg (1904
-82), der blev gift med en barber, Mary (1905-87), der i nogle
år var gift med en fyrbøder, og
Ellen (1906-57), der blev gift
med en murerarbejdsmand. De
fik alle børn, Ellen endda ti.
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Gertrud Marie (1877-1952) levede hele sit liv i Kissendrup
Hestehave (Flødstrup sogn) ugift
og nøjsomt i det lille stråtækte
hus, der var hendes fødehjem.
Marie Claus´es, som hun kaldtes
af alle på egnen, havde en køkkenhave med kål og kartofler, og
hun havde høns. Korn til hønsene fik hun ved at samle aks på
markerne efter høst, og resten af
året blev det foræret hende af
gårdene i nabolaget, ligesom hun

re korrekt). Engang som ældre
væltede hun i glat føre på sin
cykle og brækkede benet, og hun
kom på Nyborg Sygehus. Om
aften kom sygeplejersken og
spurgte, om hun havde fået en
tandbørste med, for nu skulde
der børstes tænder. ”Det gælder
også for dem, frk. Nielsen”, pointerede sygeplejersken, men det
kunde Marie ikke leve op til.
Hun havde ingen tænder i munden. Efter hendes død i en alder

ritslev, Odense og Havndrup, på
Hollufgaard, i Nr. Lyndelse,
Stegsted og Brylle. I 1871 rykkede hun til Skellerup og var
derefter malkepige i Rynkeby, til
hun i en alder af 44 år giftede sig
med en enkemand, smed Rasmus
Frandsen fra Langtved mark i
Flødstrup sogn. De havde ingen
børn selv, men havde i 1880 to
plejebørn, den femårige Rasmine
Hansen og den etårige Nielsine
Jensen. Da hun selv blev enke,

af 75 år blev huset solgt til en
tømrer i Skalbjerg for 2.200 kr. I
2005 blev det offentligt vurderet
til 1.100.000 kr. Der foreligger
intet om noget samkvem med
svogeren K.P. Larsen, men hun
har næppe heller været interessant selskab for ham.
Niels Vævers tredje barn var
Lisbeth (senere kaldet Elisabeth)
Nielsdatter(1830-1920). Hun begyndte som før nævnt med at
blive bortliciteret til en husmand
i Fangel, men i 1846 flytter hun
til Thorup i Allerup sogn, og siden var hun tjenestepige i Fer-

fik hun ophold hos skomager Niels Pedersen i Kissendrup, til
hun døde 90 år gammel.

Marie Claús´es hus

fik mælk fra transportspandene
hver dag, og når der blev slagtet
gris, faldt der sulemad af til hende. Indimellem spiste hun med
hos naboerne. Til gengæld var
hun klar til at give en hånd med
til lettere arbejde på gårdene.
Om dagen stod hendes dør åben.
Det var et signal til naboerne
om, at hun var stået op og havde
det godt. Beboelsen var meget
spartansk. Hun boede i én stue.
En dør til en anden stue var blokeret af en sofa, og ingen måtte
gå derind, for der boede rotterne
(hvilket sidenhen viste sig at væ6

Det fjerde barn var også en pige, Kirsten Nielsen (1832-36).
Hun døde 16 dage før sin fire års
fødselsdag – det eneste af Niels
Vævers børn, der døde som barn.
Det femte barn, Karen Nielsen
(1833-1920), blev bortliciteret til
en gårdmand i Stenløse sogn.
Hun flyttede i 1854 til Nr. Lyndelse og fødte under opholdet
her i januar 1856 en pige, et så-

kaldt uægte barn, Maren Kirstine
Jørgensen (1856-73). Barnefaderen var en tjenestekarl fra Nr.
Lyndelse, den 27 årige Jørgen
Rasmussen. (Han endte med at
blive gift med en pige fra Skalbjerg). I maj 1856 vendte hun
tilbage til Stenløse og blev i
1858 gift med Niels Rasmussen,
der var født i 1826 i Brændekilde sogn. Niels var først husmand
i Hjallese, men de flyttede siden
til Stenløse, hvor han var indsidder i Kalkværket og vejmand.
Niels døde kun 49 år gammel i
1875. Karen blev som enke boende i Kalkværket, men ved folketællingen i 1890 står hun opført som arbejderske og syerske
hos væver Niels Rasmussen og
hans kone i Dømmestrup. Sin
sidste tid tilbragte hun hos sønnen Knud, hvor hun døde 87 år
gammel.
Karen og Niels fik tre børn.
Halvanden måned efter giftermålet kom sønnen Knud Nielsen
(1858-1941) til verden. Han blev
en velhavende og respekteret
forpagter af præstegården i Dalum indtil 1926. I 1861 fødtes
drengen Hans Nielsen. Han døde
af lungebetændelse 16 år gammel i 1877. Det tredje barn var
Jens Christian Nielsen (18641925). Han blev mejerist og mejeribestyrer i Viby på Sjælland
og drev det vidt, blev gårdejer og
fabrikant og blev medlem af
amtsrådet. Som fabrikant solgte
han under den første verdenskrig
en mængde mejeriprodukter til
tyskerne – men det siges, at de
glemte at betale en hel del af varerne.
Knud og Jens Christian har uden
tvivl lyst op i deres mors tilværelse, for hun fik sin del af sorgerne – mandens død i 1875,
Hans´ død i 1877 – og allerede i
1873 var den ”uægte” Maren
Kirstine død som 17-årig.

Det sjette barn, Kirsten Nielsen
(1836-1907), var heldig. Hun
blev bortliciteret til Hans Madsen, Tuemose i Fangel sogn.
Hun blev i plejehjemmet i 42 år.
Derefter blev hun husbestyrerinde hos husmand og jordbruger
Niels Nicolaisen (1837- ?), Vejle
mark, og blev gift med
ham i 1884. Hun døde 71
år gammel.

mark i Højby sogn. Hjemmet her
blev hans faste holdepunkt frem
til 1872. Han tjente på næsten
samtlige gårde i Volderslev. Han
fik overalt ifølge sin skudsmålsbog prædikatet ”flittig, ærlig og
tro” og tjente også i Hjallese
Torp, Fraugde, Nr. Lyndelse og

Det syvende barn, Anne
Marie Nielsen (18381921), var ikke nær så
heldig som sin søster Kirsten, men måtte bortliciteres tre gange, før hun
fandt blivende sted hos
en husmand i Stenløse.
Efter konfirmationen
skiftede hun plads flere
gange i Allerup og Højby
sogne, til hun i 1861 rejste til en lærer Thrane i
Sct. Hans sogn i Odense.
Jeg ved ikke, hvordan det
derefter gik hende, før
hun i 1878 blev gift med
en enkemand i Kerteminde, fisker Niels Larsen.
Han døde i 1909, og hun
selv døde på Kerteminde Hans Nielsen
alderdomshjem i 1921, 83
år gammel. (Jeg fandt hende ved Højby. Fra 1865 til 1867 tjente
at læse gamle breve fra min ol- han hos Niels Hansen i Volderdefar til hans yngste datter Kir- slev, der kort før havde fået besten. Han skrev i 1909, at han villing til at drive murerhåndhavde været til sin søsters mands værket og til at holde en medbegravelse i Kerteminde og der hjælper. Her lærte Hans murerfatruffet sin bror Claus med kone, get. Ved folketællingen i 1870
søster Lisbeth og hendes mand, var han murer og træskomand på
smeden. Således fik jeg løst et Højby Mark.
gevaldigt problem, for jeg havde Han blev gift i 1871 med Marie
uden resultat søgt efter dem i Kirstine Andersen fra Fangel
utallige sogne. Og så fandtes de Østermark. De flyttede i 1871 til
alle tre inden for 8-10 Brylle sogn, og i juli 1872 fik
km´s afstand på Østfyn!).
hans skøde på ”Brylle Brohus”.
Det lå på et lille trekantet stykke
eng (måske en lille tønde land)
Det ottende og sidste barn
i flokken, Hans Nielsen (1840- ved Borreby Møllebæk. Der var
1923), var så heldig at blive små kår i hjemmet. De havde
bortliciteret til sin farbror, hus- gerne et par grise, en ko og høns
mand Hans Pedersen på Højby og avlede korn, roer og kartofler.
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mælkepenge. Og den store gris,
der skulde slagtes til jul, fik dårligt ben og måtte sælges. Derfor
havde de kun den lille til jul, og
var der sortpølse og medister
nok i den?

Marie Kirstine Andersen

I 1908 var koen syg. Den blev
ikke med kalv og gav kun fire
kande mælk, så der blev ingen

Brylle Brohus
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De fik seks børn, to piger, af
hvilke den ene, Kirsten (18821974) var ugift, og den anden,
Johanne (1880-1935), er min
mormor. De fire sønner blev alle
murersvende og bosatte sig i København, nemlig Anders (18711937), Niels (1873-1950, Hans
((1875-1960) og Carl Vilhelm
(1887-1966).
EFTERKOMMERNE
Hans og Marie Kirstine har i
skrivende stund (februar 2006)

190 efterkommere, og til dem
hører der 112 ægtefæller. Min
mormor blev i 1909 gift med
gårdejer Niels Christian Nielsen
i Grønnemose, Rørup sogn. De
fik to børn, en dreng, der døde,
inden han var en måned gammel,
og min mor, Marie Kirstine Nielsen (1913-80), der arbejdede
som hjemmehjælper og blev gift
med arbejdsmand Gustav Jørgensen (1908-74). Jeg selv blev
født juleaften 1932 og var efter
min konfirmation ved landbruget
i tre år. Derefter prøvede jeg forskellige job og brugte 16 år af
mit liv som lastvogns- og tankbilchauffør, inden jeg sluttede på
arbejdsmarkedet som ejendomsfunktionær i 27 år, de sidste 17
år som ejendomsinspektør

De 190 efterkommere skal jeg
ikke beskrive nærmere, men kikker man på, hvad de senere blev
til i livet, kommer man langt omkring. Jeg nævner i flæng, murer, laborant, radiotekniker, kemiingeniør, servitrice, bogholder
bogbinder, arbejdsmand, direktør, cigarsorterer, lærer, arkitekt.
Det er tydeligt, at efterkommerne af indsidderen Niels Væver
næsten alle er rykket ind til byen, nogle forblev i Odense, men
mange rejste til København, ingen til Jylland (med en enkelt
undtagelse).
De fleste blev gift i en kirke, efterhånden også nogle på rådhuset, og længst fremme mod vor
egen tid er der nogle samlevere.
Skilsmisser blev der efterhånden
også nogle stykker af. Endnu i
mellemkrigstiden finder vi en
stor børneflok, men derefter er
det slut. Det er det også med de
”uægte” børn. Nogle førstegangsfødende havde en meget
kort graviditet efter ægteskabets
indgåelse. Fra at være almue
rykkede slægten først op i arbejderklassen, og dernæst blev
mange i næste led, vel de fleste,
funktionærer og middelstand,
krydret med akademikere.
Deres politiske holdninger kan
vi kun gætte om. Niels Væver
havde overhovedet ikke stemmeret, men det havde børnene (efter
grundloven af 1849), men har de
i en tid med lav stemmeprocent
overhovedet stemt? I tiden, der
er gået fra Niels Væver til nu,
har samfundet givet gode livsbetingelser, som naturligvis vil afspejle sig i politiske holdninger,
der med mit kendskab til efterslægten spreder sig over hele det
politiske spektrum fra yderste
venstrefløj til yderste højrefløj.
I femte generation dukker der
studenter op, og en af dem blev
gift med en jurist, der kom fra

Svendstrupvej. Han er ansat i
statsadministrationen og er blevet ridder af Dannebrog (samt
menighedsrådsformand), men
ingen kom i Kraks Blå Bog.
Nærmest ved det er pigen, der
blev gift med en professorsøn.
Bemærkelsesværdigt er det, at
ingen i slægten udvandrede til
Amerika, hvilket næsten er unormalt. Kun en enkelt er udvandret
– og det var til New Zealand.
SKÆBNERNE
Der er mange interessante skæbner blandt de talrige efterkommere.
Der er fortællingen
- om moderen, der fødte sin
datter i dølgsmål, men aldrig
vedgik sig moderskabet,
skønt hele familien vidste besked. Den lille pige blev bort
adopteret.
- om pigen, der var på kontoret
i et manufaktur en gros firma
og i kriseårene i 1930´erne
måtte acceptere en lønnedgang på 25 %, hvis hun vilde
undgå fyring.
- om konen, der var gift med en
maskinmester på skibet
”Hans Hedtoft” – det skib,
der på sin jomfrurejse til
Grønland i 1959 forliste med
alle ombord omkomne.
- om den unge mand, der som
soldat kørte galt på vej tilbage
fra en øvelse og fik kranie
brud og lå bevidstløs i tre må
neder, inden han døde.
- om enkemanden, der et par
måneder efter hustruens død
lod sig døbe i en alder af 74
år. Hans gren af familien lod
ikke alle børnene døbe, og de
giftede sig på rådhuset, og det
var han også selv blevet, men
nu ægtemanden, der giftede
sig med en pige, der var 12 år
ældre. De fik en søn i 1906,
og i 1908 valgte han livet fra
og blev begravet i det yderste
hjørne af kirkegården i
Dover.

- om den topnærige svoger, der
ved datterens forlovelse for
langte, at den kommende svigersøn skulle betale alle ud
gifter, herunder det salt, der
stod på bordet.
- om drengen, der aldrig fik at
vide, hvem der var hans
”rigtige” far, for ingen barnefader blev udlagt. Hans sted
far bankede både ham og sine
egne børn. Han rendte hjemmefra og kom på drengehjem,
var i brunkullene under krigen, blev havnearbejder i København, uden at familien
anede, hvor han var. Han fik
til sidst sin egen grøntforretning og nåede i sin høje alder
- dom at møde sin familie
igen, lige inden han døde.
KILDER
Og hvorfra ved vi det så alt sammen? Der er adskillige steder at
gå hen, når man vil dyrke slægtens historie. Man begynder med
sig selv. Hvad ved man på forhånd om familien? Hvad har
man af erindringer fra sin barndom, hvad har man hørt sine forældre fortælle? Man fortsætter
med at tale med andre medlemmer af familien og slægten for at
få deres bidrag til ”krøniken” –
for nu at bruge et fra TV kendt
begreb. Og man kan gå på jagt
efter gamle breve. Mange er for
længst tilintetgjorte, men andre
kan ligge gemt og glemt de mærkeligste steder. De kan undertiden være særdeles givtige. Næste skridt er de lokalhistoriske
arkiver. Dem er der kommet rigtig mange af i de seneste mange
år, og de er ofte en guldgrube og
rummer spændende personarkiver. I Stenløses lokalhistoriske
arkiv findes eksempelvis et meget omfangsrigt arkiv fra pastor
Oluf Balslev, der var sognepræst
i Stenløse og Fangel sogne fra
1938 til 1976.
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Til denne artikel er der hentet
oplysninger fra lokalarkiverne i
Stenløse, Dalum og Brylle. Dertil komme ikke mindst Landsarkivet i Odense. Fra 1769 til 1970
blev der med mellemrum afholdt
folketællinger, og de er fremragende kilder og er tilgængelige
til og med 1921. Det samme
gælder kirkebøgerne. De er selvfølgelig også blevet brugt her.
Endelig skal tilgangs- og afgangslisterne nævnes. Fra 1814
frem til ca. 1870 skulde tjenestefolk eller deres husbond, når de
skiftede plads til et andet kirkesogn, meddele dette til deres
præst, der så førte dem på sin liste som afgang, ligesom præsten
i det nye sogn førte dem på som
tilgang, når de var blevet anmeldt hos ham.
Nielsine Frederikke (1869-1939)
blev husbestyrerinde hos skovfo-

10

geden under Wedelsborg gods
og giftede sig i 1905 med en tjenestekarl på godset, Thomas Peder Petersen, en husmandssøn
fra landsbyen Boes ved Mossø.
Hun var 36 år, og han var 24 år.
De fik sønnen Henry (1906-99)
fire måneder efter giftermålet.
Thomas levede kun til 1908,
hvor han valgte livet fra. Han
blev begravet på sin hjemegn
nemlig på Dover kirkegård, hvor
hans grav lå i det sydøstlige
hjørne af kirkegården (litra B.
60). Hans familie har besøgt stedet, men graven er sløjfet for
mange år siden.
Nielsine blev i Jylland, tjente på
forskellige herregårde og døde i
Aalborg i 1939, 70 år gammel.
Hun var en af de meget få af Niels Vævers efterkommere, der
drog mod vest.

Har du oplysninger om emigranter fra Stenløse?
Af Steen Kristensen

Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv rummer meget materiale i form af billeder og arkivalier, der fortæller om sognets historie. Men på et punkt mangler vi noget, nemlig oplysninger omkring personer, der er udvandret fra sognet.
At emigrere var en meget stor beslutning for de, som rejste ud, og de må givetvis have efterladt spor hos de familier, som de forlod, og vi vil derfor spørge læserne, om de kan bidrage med materiale om denne del af sognets historie?
Var der udvandring fra Stenløse?
Ja, men i betragtning af, at der ton, Michigan med S.S. ”Island”.
fra midten af 1800 årene og frem Hans L. Andersen, 15 år, manutil ca. 1914 udrejste ca. 300.000 fakturist, 14/9 1885 til Chicago,
personer fra Danmark til U.S.A. Illinois. Med S.S. ”Geiser”.
må vi erkende, at udvandringen Magnus Kock, 15 år, 11/4 1907,
fra Stenløse fylder uendelig lidt i arbejder, ligeledes til Chicago.
statistikken, idet vi i Dansk Data Skibsnavnet var ”C. F. Tietgen”
Arkivs Udvandrerdatabase kun Hans Peter Larsen, 16 år, tyenfinder 19 personer, hvis sidste de, til Californien. Han rejste inopholdssted inden udrejsen var direkte, d.v.s. med et tysk eller
Stenløse. Disse personer rejste til engelsk rederi via Hamburg, eller måske Holland/England.
U.S.A.
Hvem var de så? Og hvorfor rejste de? Og hvordan gik det dem? Ane Sophie Pedersen, 20 år, tyFik de deres drømme opfyldt? ende, og Rasmus J. Hansen,
Og ikke mindst: Bevarede de (Volderslev), 18 år, tyende. Diskontakt med familie og venner se 2 registrerede deres afrejse
herhjemme? Og, som vi lægger den 11/9 1889 og begge til Shelop til, er der nogen, der har kon- by, Iowa. De rejste ligeledes intakter eller gemt billeder, breve direkte.
og beretninger?

Emigranterne var generelt meget unge.
De fleste udvandrere fra Danmark var i alderen 15 til 25 år,
hvilket også ses her i Stenløse,
men vi har dog enkelte som var
noget ældre, nemlig Maren Nielsen, mejerske, 28 år, som skulle
med ”Thingvalla” til New York,
og med endelig destination Californien. En anden, Hans Chr.
Madsen, var 42 år og gartner,
han rejste ligeledes til New York
med S.S. ”Thingvalla”.
Mathilde Rasmussen var som
sagt kun 14 år, og skulle antagelig
være barnepige I New York hos bekendte til hendes familie. Umiddelbart ser det ikke ud til, at hun fulgtes med nogen, så hendes forældre
har sikkert haft nogen bekymringer
ved at lade hende rejse.

Navne:
Følgende navne er uddraget af
Udvandrerdatabasen:
Mathilde Rasmussen, 15 år gammel, barnepige, registrerede sin
billet til New York den 29/5
1889. Hun skulle med S.S.
”Thingvalla”. Destinationen var
New York City.
Edvard Christian Hansen, 21 år,
lærer. Hans afrejse blev registreret den 31/7 1889 med destination staten Illinois og byen Chicago. Han skulle med S.S. S.S. ”Thingvalla”, tilhørende det danske rederi Thingvallalinien, hvormed nogle af
”Hekla”.
de unge fra Stenløse rejste til New York. Efter flere forlis og hård konkurrence fra
udenlandske rederier kom Thingvallalinien i økonomiske vanskeligheder, og da

Morten Larsen, 19 år, 31/3 1886, flåden efterhånden var forældet og for langsom blev rederiet i 1898 overtaget af
D.F.D.S.
arbejdsmand, skulle til Luding11

Den besværlige rejse til Amerika
var også en af de hindringer, der
stillede sig i vejen for folks lyst
til at udvandre. Skibene var små
og ubekvemme, ligesom folk
blev stuvet sammen på meget
lidt plads.
Hvorfor rejste de? Det kunne
nærmest ligne et ungdomsoprør,
når purunge mennesker fra hele
landet drog ud i det fremmede.
Årsagen skal vel søges i landbrugskrisen og de ringe muligheder, de havde for at finde beskæftigelse, og årslønnen for en
tjenestekarl dengang lå på ca.
100 kr. plus kost og logi. For en
sådan løn har det jo nærmest været umuligt at få foden under
eget bord. Og mange gårdmandssønner følte sig måske også lidt klemt, da det traditionelt
var den ældste søn, der skulle
overtage gården efter faderen,
så det var helt sikkert de ressourcestærke, der rejste ud.
Var man fattig, var man ikke altid ønsket i sognene. I hvert fald
er det kendt, at en københavnsk
agent i et brev tilbød sogneforstanderskaberne sin
“ekspedition til befordring af sådanne personer, der jævnligen
ligger sognet til byrde - idet jeg
forsikrer, at jeg skal opbyde alt
for ved reel og punktlig behandling at erhverve Deres tillid, skal
jeg herved bemærke, at jeg allerede i længere tid har haft ekspeditionen såvel af personer, der
bliver bortsendte af Kjøbenhavns
politi og fattigvæsen, som fra
flere købstads- og landkommuner, og støttet herpå beder jeg
Dem ved lejlighed at have mig i
behagelig erindring”.
Det kan tænkes, at man i nogle
sogne blev inspireret til, ved
hjælp af en enkeltbillet, at skaffe
sig af med uønskede elementer.
I 1877 måtte socialisten Louis
Pio på grund af sit politiske ar12

bejde, og for at undgå en fængselsstraf, i hast rejse til Amerika.
Han fik en passende sum penge
med sig.
Nogle kom tilbage
I folketællingen for 1921 for
Stenløse Sogn findes et par
mænd, der kom tilbage og stiftede familie her i Stenløse sogn.
I matr. nr. 4a i Svenstrup boede
Peder Andersen, født 6/2 1878 i
Kragelund, Viborg Amt, og tilflyttet fra Amerika i 1912. Hans
kone var Rasmine Andersen,
født 24/12 1889 i Funder, Viborg Amt. Hun kom hertil fra
Laven, Skanderborg Amt i 1914.
De havde 4 børn, nemlig Jens
Kristian, Frida, Anna Katrine og
Ragnhild.
I matr. nr.1b, ligeledes i Svenstrup, boede Niels Nielsen, født
1/2 1877 i Sdr. Højrup, Svendborg Amt, og var tilflyttet fra
Amerika i 1914. Hans kone var
Hedvig Nielsen, født 10/12 1891
i Norge, og hun flyttede hertil i
1914 fra Norge. Deres børn var
Nellia Helene og Ella Kirstine.
Begge familier var beskæftiget
ved landbrug.
Billetsalget
Mange dampskibsrederier befordrede passagerer mellem Europa
og U.S.A., og udvandrerne kunne afrejse via havne i Danmark,
Tyskland, Holland, Frankrig og
England.
Billetpriserne lå i 1897 på 200
kr. for 1. klasse, 170 kr. for 2.
klasse og 60 kr. for 3. klasse for
en enkeltbillet. Langt de fleste
rejste på 3. klasse, men nogle
rejste på dæksplads, hvilket ikke
har været særlig bekvemt under
hårdt vejr.

Rederierne solgte billetter via
agenter, og især i 1800-årene optrådte falske agenter, der snød så
vandet drev, hvilket sikkert har
resulteret i, at nogle måtte opgive at rejse. I 1868 indførtes en
lov, hvorefter udvandreragenterne hos politiet skulle registrere
alle billetter, der var købt i Danmark. Det er disse registreringer,
der danner grundlaget for udvandrerdatabasen, men mange har
løst billet i udlandet, og er derfor
ikke registreret i basen.
Vore udvandrere fra Stenløse
rejste med det danske rederi
Thingvalla, der senere blev overtaget af D.F.D.S.
En hård og farlig rejse
Nyhedstrømmen gled ikke så
hurtigt dengang som nu, men det
kan ikke undgås, at befolkningen
herhjemme foruden bekymringer
ved at tage afsked med et ungt
familiemedlem også har været
ængstelig over meddelelserne
om de katastrofer, der indtraf for
de danske rederier Thingvalla og
D.F.D.S. Thingvallarederiet er
blevet kaldt Danmarks mest
ulykkesramte rederi.
I 1888 stødte S.S. ”Thingvalla” i
roligt - men tåget og regnfuldt
vejr - ind i siden på samme rederis S.S. ”Geiser”. Sammenstødet
var så voldsomt, at ”Thingvalla” borede sig ind i styrbords
side og halvt igennem ”Geiser”.
Ulykken skete ud for New
Foundland.
Der udbrød naturligvis panik, og
efter fem minutter brækkede
”Geiser” midt over og sank. Af
140 ombordværende blev kun 14
passagerer og 17 besætningsmedlemmer reddet. ”Thingvalla”
blev svært beskadiget, men med
en amerikansk fiskeskonnert
som nødror, lykkedes det kaptajnen at bakke skibet til reparation

i Halifax. Ulykken medførte, at
sejlruterne for at undgå lignende
sammenstød, blev omlagt til sydligere ruter.
”Norges” forlis
Den 28. juni 1904 gik det endnu
værre, da D.F.D.S-båden S.S.
”Norge” ført af den 40-årige
kaptajn Valdemar Johannes
Gundel grundstødte på Sct. Helens Rev ved den frygtede klippe
Rockall vest for Skotland.
Denne skibskatastrofe er grundigt beskrevet af Bjørn Davidsen
i Foreningen Norges døvblindes
hjemmeside, og da jeg fandt, at
det er gribende læsning, spurgte
jeg Bjørn Davidsen, om jeg måtte bringe uddrag af hans artikel i
vores årsskrift. Det fik jeg lov
til, og tak for det.
Besætningen var foruden kaptajn
Gundel 3 styrmænd, 4 maskinmestre, 3 maskinassistenter, 14
fyrbødere, 15 dæksarbejdere, 1
læge og 27 personer til opvartning, køkkentjeneste og regn-

skab. 2 af besætningen var nordmænd.
Skibet medførte 405 passagerer
fra København, heraf 134 børn
under 12 år. ”Norge” sejlede på
ruten Stettin-KøbenhavnChristiansstad (Oslo) Kristianssand-New York.
Under opholdet i Kristianssand
foretog byfogeden inspektion af
skibet, og han konstaterede, at
redningsbåde, redningsbælter og
andre redningsapparater fandtes
tilstede og i god orden, men der
blev ikke afholdt nogen rednings
-øvelser. Herefter fik skibet lov
at afsejle med sine passagerer og
besætning, der nu var 727 personer, hvoraf 223 var børn, og af
disse var 23 under et år.
Grundstødningen
Da det tegnede til godt vejr til
rejsen valgte kaptajn Gundel at
lægge kursen tæt ved klippen
Rockall, så passagererne kunne
nyde synet på afstand.
Den 28. juni 1904 tidligt om
morgenen blev kaptajnen purret

af 1. styrmanden, der sagde, at
det var blevet tåget i området, og
at man ikke skulle regne med at
få Rockall at se. Der foregik derefter en hel del navigering, hvorunder man miste orienteringen.
På et tidspunkt troede kaptajn
Gundel, at han var kommet godt
syd om Rockall, hvorfor han lagde kursen om til vestlig retning.
Pludselig lød der et brag, og skibet lå stille. Efter sigende skulle
han have udbrudt: ”Hvad fanden
var det”? – Han troede nemlig, at
han havde 180 m vand under kølen. Kaptajn Gundel mente imidlertid ikke, at skibet stod særlig
fast på grunden, fordi forskibet
lod til at bevæge sig i dønningen,
hvorefter han gav ordre til at
bakke. Manøvren lykkedes, og
skibet kom hurtigt flot, men kort
tid efter lystrede skibet ikke mere roret, fordi skruen allerede var
kommet ovenfor vandet. Hans
ide med at bakke fri af grunden
var, at han ville søge tilbage mod
et fiskeskib, som de havde passeret en times tid forinden.
Gundel var straks klar over, at
situationen var rive gal, og der
blev sendt mandskab i lastrummene for at kontrollere, om skibet tog vand ind. Det viste sig
hurtigt, at skibet tog så meget
vand ind, at det kunne synke når
som helst, og efter ca. 20 minutter var ”Norge” sunket.

Rockall
Klippen, der er ca. 20 meter høj over vandet, og måler ca. 100 meter i omkreds, rager op af vandet som en lille spids, og omkring den er vanddybten 30-60 m, men
tæt ved findes Sct. Helens rev, som er et stejlt fjeldrev, kun 1.4 m under havoverfladen. På søkortet er området angivet på størrelse med et knappenålshoved, og det
siges, at selv på et specialkort over området er det vanskeligt at anbringe tallet 1,4 i
læsbar størrelse på klippetoppen.

Skibet havde 8 redningsbåde,
som straks blev beordret udsat.
Af disse fik man de 6 i vandet,
og i 5 af dem blev 145 af 727
passagerer og besætningsmedlemmer reddet. Nogle redningsbåde blev enten knust mod
skibssiden eller sank på grund af
overvægt. 2 af bådene var beregnet til 48 personer, men ved redningen var der omkring 70 i
dem. På afstand var de reddede i
bådene vidne til de tilbageblevne
ca. 600 passagerers forfærdelige
situation.
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Kaptajn Gundel fik i øvrigt tilbudt at komme med en redningsbåd, men insisterede på at blive
på sit skib, og han gik ned med
det, men kom på lykkelig vis op
igen, selv om hans ene fod var
kommet i klemme og var blevet
skadet. Efter en times svømning
kom han op i en båd, men ikke
uden kamp, for de ombordværende ville absolut ikke have flere med i båden, der var overfyldt, og de slog ud efter ham
med årerne, men efter at han fik
dem gjort klart, hvem han var,
blev han taget op.
Der var ikke tid til at anbringe
proviant i bådene, og de nødstedte måtte opholde sig 5-6-7
dage i bådene med meget sparsomme rationer af beskøjter og
vand. Vandet blev uddelt ved at
væde en klud med vand, som
man på skift måtte sutte på. Det
kneb også gevaldigt med at få
folk til at hjælpe med at ro. Nogle ville slet ikke, fordi de fandt
det omsonst at forsøge at redde
sig, for der var jo trods alt ca.
400 sømil til land.
Der var flere skibe med i redningsarbejdet, og de reddede
blev bragt til forskellige havne.
Flere af de indbragte døde senere
efter strabadserne, og i Stornoway blev der rejst en mindesten
for de reddede, som senere døde
i byen.
De skibe, der deltog i redningsaktionen gik, bortset fra et enkelt, selv til grunde enten ved
forlis eller blev sænket af tyske u
-både under 1. verdenskrig.
I redningsbåd nr. 3 befandt sig
en ung kvinde, Laura Petersen
på 18 år, og i Politiken den 7. juli 1905 kunne man læse, hvad
matros Mathiasen sagde om hend
e
:
"Blandt de allertapreste Passagerer var en ung dansk Dame, Frk.
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Petersen fra Holte. (Matrosens
Øjne skinner af Beundring, da
han taler om hende). Hun sad
henne i Forstavnen, hvor Søerne
skyllede ind, og satte sin Ryg
imod dem og virkede som Bølgebryder. Og hvad tror De, hun
havde paa? Et tyndt lyst Sommerliv og et lille, kort Skørt, ingen Nederdel, ingen Benklæder,
og hverken Strømper eller Sko.
Næsten nøgen sad hun der som
en slags Gallionsfigur, Time efter Time. Men det var en Gallionsfigur, der kunne røre sig!
Hun øste uafladeligt, og pustede
kun et Øjeblik. Saa raabte hun til
de andre: "Bare hold ud! Øs
væk! Det gaar nok! Op med Humøret!". Det var et storartet Syn,
og vi har meget at takke den unge Dame for. Naar hun kunde
holde ud, skulde vi andre vel ikke blive trætte! Men nogle af
dem, der var i Baaden, blev rigtignok svært sløje, da det led
mod Aften".
Den kvikke pige øste med 3.
styrmands søstøvle, han var
nemlig kommet op i båden, men
da han fandt ud af, at den var
slået læk ved udsætningen, tog
han resolut sine støvler af og
overlod dem til de nødstedte og
sprang i vandet og svømmede
over til en anden båd, hvor han
blev taget op. Efter redningen
tog hun hjem til Holte på et par
ugers ferie. Hun har ikke været
let at forskrække, for efter ferien
tog hun igen af sted til Amerika.
Senere vendte hun hjem til Danmark og blev gift med redaktør
R. Ipsen, "Aftenbladet".
På Dansk Skibsførerforenings
generalforsamling den 20. februar 1905, fik hun den højeste ære
en kvinde kunne opnå. Det blev
enstemmigt vedtaget, at hun
skulle være æresmedlem af foreningen, og have en medalje.
Hun fik en guldmedalje med
hendes og skibets navn samt

"For Bravory" indgraveret. Den
9. oktober 1962 døde Laura Petersen Ipsen, og blev begravet på
Hellerup kirkegård. Skibsførerforeningens bestyrelse mødte op
ved begravelsen med en blomsterdekoration. En smuk gestus
der var fortjent.
I et interview i Danmarks Radio
i 1954 fortalte hun til Karl
Bjarnhof om den skæbnesvangre
morgen, hvor hun hørte braget
ved grundstødningen, og uden at
ænse noget som helst om påklædning, hastede hun op ad lejderen, hvor der, som hun sagde,
kun var plads til en ad gangen.
Hun var klar over, at der var sket
en ulykke, men følte sig sikker
på, at hun ikke skulle dø. Med
rolig stemme fortalte hun om,
hvordan hun så ligene af børn,
hun havde leget med på skibet,
drive rundt på vandet. Mange
passagerer druknede simpelthen
i deres køjer, sagde hun. Hun
fortalte videre om, at de flere
gange så skibe sejle forbi, men
fordi der var op til 10 m høje
bølger, der kom i serier på 3 ad
gangen, kunne deres båd ikke
ses af de forbipasserende skibe,
selv om der blev signalerede
med årerne.
Hvorfor gik det så galt?
Spørgsmålet er så, hvordan kaptajnen med så stor præcision
kunne ramme denne lille prik, og
hvorfor gik det så galt? Det
skyldtes et samspil af uheldige
omstændigheder:
-Kaptajn Gundel valgte en rute
syd om klippen, idet han satsede
på godt vejr, så han kunne passere tæt på Rockall for at vise
sine passagerer det ejendommelige syn. Alene det var skæbnesvangert, for netop denne rute er
forbeholdt de østgående skibe på
vej til Skandinavien. Det svarer
til vor tids spøgelsesbilister på
motorvejene.

-Mangel på hensyntagen til
strømforholdene i området.
-Vejret blev stærkt tåget.
-Natsejlads uden at tjekke position i forhold til stjerner i farvand,
hvor skipperen ikke er kendt.
-Manglende instruktion af personalet i brug af redningsmateriel.
-Der var ikke tilstrækkeligt redningsmateriel, og slet intet til
børn.
-Skibet var faktisk kun udrustet
til ”godtvejrs-sejlads”.
-Rederiet havde udvist passiv
holdning til sikkerheden ved at
sætte økonomi over sikkerhed
for passagererne.
-Snorene til redningsbælterne
var pilrådne.
Det var småt med informationer
i dagene efter forliset, og kaptajn
Gundels kone var ved at se i øjnene, at hun skulle være enke for
2. gang, idet hendes mand tidligere var ude for et forlis, hvor
han blev meldt savnet, men alligevel havde reddet livet. Men
sorgen blev vendt til glæde, da
der kom et telegram der kort og
godt lød: ”Hilsen Valdemar.”

Efterfølgende retssag
Efter forliset blev der afholdt søforhør og rejst straffesag mod
rederi og kaptajn. Sagen mod rederiet gik på manglende sikkerhed for passagererne, og mod
kaptajnen for uforsvarlig sejlads.
Sagerne vakte opmærksomhed
på grund af deres ejendommelige behandling i retten.
En overlevende, matros Mathiesen, blev som det første besætningsmedlem, der kom til Danmark, afhørt ved et lukket retsmøde i Sø- og Handelsretten i
København af rettens formand,
J.N.A. Madvig alene. Dommeren
fandt det ikke nødvendigt at indkalde rettens sagkyndige. De
blev først indkaldt senere, ligesom Madvig afsagde kendelse
om, at efterfølgende afhøringer
af flere besætningsmedlemmer
også skulle ske for lukkede døre.
Pressen havde altså ikke adgang
til retsmøderne, men fik blot udleveret Madvigs redigerede udskrifter af protokollen! Formålet
med denne fremgangsmåde var
sandsynligvis at beskytte
D.F.D.S. og kaptajnen. Fra norsk

side blev der stillet faglige
spørgsmål i sagen, og dommer
Madvig sendte diskret en kopi af
spørgsmålene til rederiet, idet
han bad dem svare skriftligt, og
sende spørgsmålene tilbage sammen med svarene, og det måtte
ikke fremgå af besvarelsen, at
rederiet havde set spørgsmålene!
Af det efterfølgende anklageskrift fremgår det, at ”hvis der
overhovedet, hvad der samtidig
er benægtet, kunne være tale om
ansvar for pligtforsømmelser
med hensyn til Dampskibet
”Norge”, kunne sådant ansvar i
det foreliggende tilfælde i alt
fald ikke påhvile selskabets bestyrelse eller direktion, men måtte da eventuelt falde, foruden på
skibets fører, dels på forskellige
funktionærer ved selskabet ---”
Der blev afsagt dom juleaftensdag, og den kom til at lyde på
frifindelse både for rederi og
kaptajn, idet kaptajnen dog blev
dømt til at betale 600 kr. i sagsomkostninger.

”Norge” var på 3.700 dødvægt ton, og maskinen kunne yde 1400 Hk, og skibets hastighed var 10 knob. Det medbragte på
flere rejser foruden gods 50 passagerer på 1. klasse, 150 på anden klasse og endelig ca. 900 passagerer på tredje klasse. Skibet var kun godkendt til i alt 800 personer. De høje master er skonnert-rig, idet forsikringsselskaberne stillede krav om, at
dampskibene også skulle være sejlførende, da man ikke havde fuld tillid til den nye teknik.
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Gundel blev frifundet, da retten
mente, at de fejl og uforsigtigheder, han havde begået, uanset
følgerne ikke kunne siges at være af en sådan størrelse og natur,
at der burde idømmes ham nogen straf efter søloven, ligesom
der blev lagt vægt på den måde,
hvorpå han til det sidste med ro
bestræbte sig på at opfylde sine
pligter, indtil han selv gik ned
med skibet, men lykkeligvis reddede sig op igen, og endnu mere
på den åndelige lidelse, som selve ulykken må antages at have
påført ham.
Måske fik han betalt omkostningerne, da hans svigerfar var kancelliråd og afdelingschef i
D.F.D.S. Han blev af rederiet sat
i land til en ledende stilling i rederiets afdeling i Københavns
Frihavn. Han blev i denne stilling til han blev pensioneret i
1925, og han døde i 1931.
Madvig trak sig tilbage som retsformand, og der skete fyringer i
D.F.D.S’s top.
Efter retssagen tog Gundel med
sin familie på en lang ferie i
Frankrig.
Det skal til Gundels ros siges, at
han var kendt for at være yderst
pligtopfyldende og omsorgsfuld
for sine passagerer, ligesom det
er fortalt, at mange passagerer
nøje studerede fartplanerne, for
netop at komme til at sejle med
ham. I øvrigt stod han umiddelbart foran en forfremmelse til fører af et af rederiets nybyggede
store skibe. Senere blev der
strammet kraftigt op på reglerne
om sikkerheden på skibene, men
alligevel skete der få år senere
endnu en katastrofe, memlig
”Titanic”s forlis. Først efter dette forlis blev der stillet krav om,
at der skal være redningsmateriel
til samtlige ombordværende.
I de senere år har vi oplevet
ulykker med passagerskibene
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”Scandinavian Star” og
”Estonia”, og nu i april 2007 forliste det græske krydstogtskib
”Sea Diamond”s mod et rev ud
for ferieøen Santorini. Skibet
sank på et sted, hvor vanddybten
er mellem 100 og 150 m. Skibet
havde 1200 passagerer og en besætning på 400 mand. Der savnes 2 personer, og kaptajnen og
5 officerer er anholdt efter forliset.
Overfarten varede normalt 14
dage
De første dage kedede man sig
sikkert ikke, for man skulle jo
lige vænne sig til forholdene om
bord og lære sine medpassagerer
at kende. Øresundskysten og
sejladsen langs den norske kyst
har sikkert været ren feriesejlads.
Men efter lastning af gods og
ombordstigning af flere passagerer i Oslo og Kristianssand gik
turen nord om Skotland og ud i
det åbne Atlanterhav, hvor der
virkelig kunne være hårdt vejr. I
godt vejr arrangerede nogle passagerer dans på dækket, men ellers var det nok mest kortspil o.l.
man beskæftigede sig med på
rejsen.
Passagererne undgik ikke søsyge, og lægen Anders Gramstrup,
der sejlede som skibslæge på
“Norge” berettede, at han engang havde 500 søsyge ud af
600 passagerer. En anden emigrantlæge har sagt, at 5% bliver
aldrig søsyge, 25% bliver svært
angrebne, og resten er mellemtilfælde. Som medicin anvendte
man et medikament med pebermyte- eller citronsmag samt
bromkaliumspræparater, og i de
sværeste tilfælde anvendte man
morfin.

den indrettet salon og kahytter
for kaptajn, hovmester, opvartere
og 1. klasses kahytspassagerer. I
næste rum var der plads til 76
udvandrere, nemlig enlige fruentimmere og koner med børn under 14 år. Foran disse rum var
der afdækket til maskiner, kedel
og kulkasser. Skibet medførte
700 tons kul, og endelig var der
lasteluger til gods.
I skibets venstre side var der indrettet kahytter for maskinmestre,
fyrbødere og læge samt et lille
“hospital”. I højre side var der
kahytter for 1. Maskinmester,
maskinassistenter, kokke, opvartere, regnskabsfører og styrmænd. I rummet midtskibs med skorstenen ned igennem fandtes “det store hospital”. Derefter følger et rum for 192 udvandrere, fortrinsvis familier og
enlige mænd. Næste afdeling på
øverste mellemdæk var for 2.
klasses kahytspassagerer, og helt
forude var der folkerum for den
menige besætning på 14 mand.
Vejrdækket agter var forbeholdt
1. klasses passagerer.

Komfort.
S.S. ”Geiser” var bygget i
1880/81 hos Burmeister og Wain
i København og havde flere afdelinger til passagerer. På øverste mellemdæk var der i agteren-

Når udvandrerne steg ombord på
skibet, blev de registreret i skibets journal. Små børn blev som
regel ikke registreret, men kunne
forekomme med betegnelsen
“pattebørn”. Ved ombordstig-

De unge fra Stenløse har formentlig været henvist til ophold i
seksmandsrum med etagesenge.
Disse rum var indrettet på en
måde, så sengene let kunne afmonteres, idet rummene skulle
kunne anvendes til gods, når skibet returnerede til Skandinavien.
Under hårdt vejr skulle man blive under dæk. Et par gange om
ugen kom regnskabsføreren
rundt for at se om alt var i orden.
Hvis vejret var til det, blev passagererne sendt op på dækket,
mens der blev spulet på mellemdækkene.

ning fik man udleveret bestik,
spise- og drikkekar af metal,
som kunne tåle at gå i dørken.
Desuden fik hver passager udleveret en tangmadras, som man
måtte bringe med i land. Men
mange af disse er sikkert røget
over bord før skibet nåede land,
så man fik løst problemerne med
utøj og andre urenheder efter en
stormfuld overfart.
Spiseseddel for mellemdækspassagerer
Justitsministeriet havde fastsat
regler for, hvad og hvor meget
passagererne skulle have at spise, men Thingvallaliniens spiseseddel var forbedret til også at
omfatte fersk og tørret fisk, ris
og grønsager.
En uges menu kunne se således
ud:
Frokost: Byg- eller hvedegrød,
sukker, smør, hvede- og rugbrød,
spegesild eller pølse og kaffe.
Formiddag kl. 10: Havresuppe
og mælk til børn og syge.
Middag:
Søndag: Fersk kødsuppe med
urter og makaroni, fersk oksebryst med brun sauce og kartofler.
Mandag: Gule ærter, salt flæsk
med sennepssauce og kartofler.
Tirsdag: Sød suppe med
svedsker, rosiner o.s.v., klipfisk
med sennepssauce og kartofler.
Onsdag: Hvidkålssuppe (eller
risengrød, øl, sukker kanel
o.s.v.) Salt kød med skarp sauce
og kartofler. (Eller ragout med
kartofler).
Torsdag: Fersk kødsuppe med
urter og ris med rosiner, fersk
oksekød med peberrodssauce og
kartofler.
Fredag: Gule ærter eller bønner,
salt kød og flæsk med sennepssauce og kartofler.
Lørdag: Sagosuppe med
svedsker, rosiner o.s.v., klipfisk

med sennepssauce og kartofler.
Eftermiddag kl. 3: Havresuppe
og mælk til børn og syge.
Aften: Lobeskoves eller ost og
pølse, smør, hvede- og rugbrød,
te, sukker o.s.v.
Kondenseret mælk udleveres
gratis til spæde børn.
Fersk vand erholdes i rigelig
mængde. Friskbagt brød udleveres hver dag fra skibets bageri.
Registrering i New York
Vel ankommet til New York
skulle man gennem kontrol og
registrering. Man var skrap med
kontrollen, idet passagererne
skulle oplyse om deres nationalitet og modersmål, samt om de
talte engelsk. Emigrantprotokollernes årsagsfelt giver et godt
billede af, hvorfor man emigrerede, idet der bl.a. nævnes
”søger arbejde”, ”mulighed for
bedre fortjeneste”, ”dårlige tider
derhjemme”, ”bedre fremtidsudsigter” og ”rejselyst”.
Endvidere blev det kontrolleret,
hvor man agtede sig hen, samt
hvem der havde betalt ens billet,
og man skulle også gøre rede for
sin økonomiske situation. Havde
man under 50 Dollars på sig,
blev der noteret, hvor meget man
havde. En af Stenløsefolkene
blev noteret for 22 Dollars.
Man skulle endelig igennem en
helbredsundersøgelse, og var
man syg, blev man afvist og
sendt retur til sit hjemland. Mest
problematisk var det for familier
med et sygt barn, idet der var
indført en aldersgrænse på 12 år,
hvorefter børn over 12 år blev
betragtet som voksne, og kunne
hjemsendes uden ledsager, mens
børn under 12 år fik lov til at blive fulgt hjem af en pårørende.
En udvandrerfamilies historie
At det kunne være svært at komme ind i det forjættede land be-

retter Torben Chr. Larsen i
Krogsbølle om i ”Slægten – Forum For Slægts-historie”. Torben Chr. Larsen er oldebarn fra
Møllegården på Stenløse Bygade, men selv om hans historie
ikke direkte vedrører vores arkivområde, giver den alligevel et
billede af, hvad familierne kunne
komme ud for, ligesom den viser, at der findes brevvekslinger
og andet materiale ude i familierne.
Torben Chr. Larsen fortæller om
en gren af hans familie fra Ørsted på Vestfyn, nemlig ægteparret Gertrud og Chresten Larsen,
der blev gift i 1869. De levede
på en landejendom, og da der var
6 børn i familien, havde de kun
lige til dagen og vejen. Foruden
dagligdagens problemer, havde
de den store sorg at miste en datter ved en drukneulykke i 1898.
Da der i 1890’erne var trange
kår for småkårsfolk og tjenestefolk, besluttede to af deres sønner, Christian og Peter, at de
ville prøve lykken i U.S.A. De
håbede naturligvis på et bedre liv
og økonomi derovre, og deres
mål var Holstein i Iowa, som er
et godt landbrugsområde.
Der opstod snart en livlig brevveksling mellem Christian og
Peter og familien derhjemme, og
sønnerne fortalte om livet derovre, og de bad mange gange forældrene om at komme over til
dem i Iowa
I Hestehaven, lige i nærheden af
hjemmet, boede datteren Karen
og svigersønnen husmand Hans
Larsen med 2 små børn.
Ved juletid 1901 modtog Gertrud og Chresten et brev fra sønnerne i Iowa om, at nu var det tid
til at bryde op, og at de ville
komme og hente dem til foråret.
Forældrene var lidt betænkelige
– dog mest Chresten.
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Dagligdagen var hård både for
Gertrud og Chresten og de unge
i Hestehaven, og på et familieråd
blev de alle enige om at bryde op
og drage af sted. Begge ejendomme blev solgt, og desuden
solgte de alt hvad de i øvrigt ejede, så de kun skulle have det allernødvendigste med. Familierne
tog afsked i Ørsted den 17. marts
1902.
I New York blev de nægtet indrejse, fordi Chresten var syg og
havde fået et slemt udslet i ansigtet. Det kræver vel ikke den
store fantasi at forestille sig,
hvilket chok, det må have været
for familien, at stå med et sygt
familiemedlem og hverken kunne komme ind i U.S.A., eller
umiddelbart have mulighed for
at rejse tilbage til hjemstavnen,
hvor alt var afviklet.
Det endte med, at de rejste til
Canada, hvor de kom i land i
Saint John, hvorefter de rejste
med tog til Iowa.
Den første tid kom de til at bo
hos Christian og Peter. Chresten
kom sig aldrig helt efter rejsen,
og døde nogle år senere. Karen
og Hans bosatte sig i O´Brian i
det nordvestlige Iowa, hvor de
fik 11 børn, så de nu havde 13
børn at brødføde. Karen døde i
1948, og Hans i 1958. Gertrud
kom i sine ældre dage til at bo
hos Karen.
Et barnebarn af Chresten og Gertrud rejste mange år senere til Iowa, og der blev efterfølgende en
righoldig brevveksling med familien i Danmark.
Hverdagens trængsler
Mange af danskerne startede livet i Amerika under kummerlige
forhold, og som nybygger foregik alt arbejde lige fra opdyrk18

ning af jord til opførelse af huse
efter ”gør det selv” - princippet.

der kan findes med nogle få musetryk på internettet.

Også naturens luner var af stor
betydning for dem. En familie
har berettet om en pludselig
mørk sky på himlen, som de troede var optrækkende uvejr, men
det skulle vise sig at være en
enorm sværm af græshopper, der
fortærede alt plantemateriale,
hvor den kom frem. Samme familie oplevede nogle år senere et
uvejr, hvor der faldt hagl så store
som citroner, og endnu en gang
var deres høst totalt spoleret.

Edvard Christian Hansen kom til
New York med ”Hekla” den 19.
august 1889.
I en folketælling 1910 findes han
på adressen Hammond Ward 3,
Lake, Indiana.
Han er da 42 år, og gift med Anna Hansen, der er 38 år. De har
børnene Charlotte Hansen på 17
år, Frederick Hansen på 14 år,
Leo E. Hansen på 12 år samt Ellen Hansen på 5 år.

Bortset fra græshoppeåret og
somre med uvejr, gav jorden rigelig med mad til indvandrerne.
De manglede hverken kød, mælkeprodukter, æg, kartofler eller
grønsager.
De, der ikke blev beskæftiget
med landbrug måtte utvivlsomt
opleve et opskruet tempo i forhold til det vante i Danmark.
Nu var det naturligvis ikke sort
ulykke altid, og danskerne dannede mange foreninger og der
blev udgivet dansksprogede aviser. De bevarede oftest kontakten til hjemlandet, de beholdt
mange danske skikke, og der
blev bygget en kopi af en typisk
dansk kirke. Den kendte vindmølle fra Nr. Snede er også et
billede på danskheden blandt
indvandrerne.
Som en lille morsom ting kan
nævnes, at direktøren for bageriet Mette Munk A/S i Odense, i
1950-erne efter en rejse til Amerika, så et marked i at eksportere
dybfrossent wienerbrød til Amerika.
Kort om Stenløsefolkene
Det vil føre for vidt at følge de
unge Stenløsefolk fra vugge til
grav, men lad os følge de spor,

Så har vi 15-årige Magnus Kock.
Han kom med ”C. F. Tietgen”.
Årstallet er ikke anført, men han
ankom med line 28.
Hans videre færd kan følges til
World War I Draft Registration
Cards, (lægdrulle eller indkaldelsesregister), hvoraf det fremgår,
at han er født 28. april 1892 i
Danmark, samt at han er hvid,
og er indrulleret som nr.
1543844.
I folketælling 1930 over Oakland, Alameda, California er
han 37 år, og bor hos sin bror
Walther Koch, 43 år, og dennes
hustru Johanne Koch på 43 år.
De har børnene William H.
Koch 19 år, Albert H. Koch, 17
år, Lucille Koch på 13 år.
Sidste spor af ham er oplysninger i California Death Index,
hvor der står, at hans personnummer var 552164183, samt at
han døde i Alameda den 7. april
1951, og hans mors pigenavn var
Mortenson. Hans fars efternavn
var Koch.

Vi håber, at denne beskrivelse kan inspirere til at tænke videre på emnet, og måske være indgangen til at finde
materiale om udvandrerne fra Stenløse. Arkivet er naturligvis taknemmelig for at se billeder, breve og lignende,
som vi gerne vil låne til affotografering.
Henvisninger:
Bogen ”Drømmen om Amerika”, udgivet af Nationalmuseet og Moesgård 1984/84.
Bjørn Davidsens artikel kan i den fulde ordlyd læses på Foreningen Norges døvblindes hjemmeside: http:/
home.online.no~/fndbadm/norge.htm.
Personoplysningerne kan ses på:
Mamie Doud Eisenhowers hjemmeside:
http://0-198.162.15.231.nell.boulder.lib.co.us/pac/databa-se_intro.htm
Når siden er fremme, så gå et stykke ned på siden, og klik på ”Ancestry Library Edition”.
Artiklen af Torben Chr. Larsen, Krogsbøllegaard, Krogsbølle Bygade 43, 5450 Otterup, telefon 64 87 1685. Torben Chr. Larsen er en erfaren slægtsforsker, og han hører gerne fra læserne, hvis de mener at have oplysninger,
ligesom han gerne besvarer spørgsmål.
Båndet med Karl Bjarnhof og Laura Petersen har jeg hørt ved et foredrag om ”Norge” på Søfartssamlingerne i
Troense (Svendborg Museum).

Giverlisten 2006.
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Jørgen Hæstrup
Af Knud Lund

I 1988/89 fik 9. klasse til opgave at interviewe
og fotografere “gamle mennesker” i skoledistriktet. Det kom der en række gode interview
ud af. Nogle af dem ligger i dag i Lokalhistorisk Arkiv. Vi har valgt at bringe interviewet
med Jørgen Hæstrup, besættelsestidens første
historiker.
Jørgen Hæstrup var født i Viborg, men kom som ung til
Odense med faderen, der var ansat ved Odense Domkirke som
organist. Jørgen Hæstrup blev
som ung cand. mag. ansat ved
Skt. Knuds Gymnasium. Mens
han var dér, begyndte han at
indsamle beretninger og interviewe nogle af modstandsfolkene fra kampen mod tyskerne under besættelsen. I starten af
1950’erne havde han samlet så
meget, at han kunne skrive sin
doktordisputats “Kontakt med
England” om spioner og våben
fra England. Den udkom i 1954.
Det var første gang, at man så

Hæstrups hus på Svenstrupvej 66
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hurtigt gik i gang
med at behandle et
emne med historiske
briller. Han skrev i
de kommende år
mange bøger omkring forskellige
emner fra besættelsen. Han tilhørte
den første generation af besættelsestidens historikere. Senere
er fulgt mange andre, og bl.a.
udvidelsen af kilderne har ført
til en revision af nogle af de
synspunkter, som Hæstrup lagde
frem. Først i 60’erne holdt han
et foredrag i Stenløse Biblioteksforening, og her fremhæve-

de han, at han aldrig havde indsamlet eller villet høre om likvideringerne af tyske håndlangere.
Det er siden blevet et varmt emne i historiediskussionen.
Familien Hæstrup boede i Skt.
Klemens, først på Svenstrupvej
66 og i de sidste år på Møllebakken. Mange
ældre og de, der
var børn i Skt.
Klemens i 50’erne og derefter husker den kurv
med frugt, som
fru Gudrun Hæstrup
(19072000) satte ud
ved vejen med
skiltet:
“Værs-go’”. Men
lad os overlade
scenen til de to
piger, der interviewede nestoren
for besættelsestidens historie.

Interview med Jørgen Hæstrup
ved Cecil Haarder og Grethe Padkær.

1. Hvad hed den modstandsgruppe, som De var med i, og hvornår blev den stiftet?
Den hed 4. kompagni og var altså en modstandsgruppe inde i
Odense ligesom mange andre
grupper. Den havde ikke noget
specielt navn, for modstandsgrupper havde normalt ikke noget navn. Nogle enkelte grupper
i København havde navne. Der
var en, der hed Bopa, og en anden hed Holger Danske. I udlandet havde de ingen navne tværtimod, det var en fordel at
være anonym.
Jeg kom ind i gruppen i begyndelsen af september 1943, men
den var i og for sig ældre. Den
blev sådan set stiftet for alvor, da
den første faldskærmsmand kom
til Odense, og han kom netop til
Skt. Klemens.
2. Var der nogen aldersbegrænsning i modstandsgruppen?
Nej, det var der bestemt ikke.
Det kom jo lidt an på, hvem man
kendte. Den gruppe, som jeg var
med i, var meget gamle. Vi var
jo 35 år. De allerfleste var jo
ganske unge - 18-19-20 år. Men
den specielle gruppe jeg tilhørte,
det var selvfølgelig én, som blev
dannet af mig og mine venner,
og vi var jo 35-37 år, så vi var
relativt ældre. Vi var seniorer vi hørte til de ældste her i Odense.
3. Hvor mange medlemmer var
der omtrent i jeres modstandsgruppe?
I en modstandsgruppe var der
altid 6 medlemmer. Kun 6. Og
så var de enkelte grupper forbundet med hinanden, men man
kendte altså ikke de andre grupper. Men hvis du spørger om

Odense specielt, så var der vel
ca. 2000 modstandsfolk, der var
delt op i grupper på 6 mand. I de
enkelte grupper kendte man
gruppelederen, men de andre
gruppeledere kendte man ikke,
og man skulle slet ikke kende
hinanden. Forholdet var jo det, at
hvis man blev arresteret, så skulle man ikke vide noget om de
andre. Det var for farligt.
4. Var De nogensinde tæt på at
blive opdaget?
Jaah, det var jeg da .... i den forstand, at hvor jeg boede, dér blev
mit hus undersøgt af en tysk militærgruppe ... altså en afdeling
af tyskerne der kom for at undersøge mit hus. De eftersøgte bl.a.
faldskærmsmanden (Jens Peter
Carlsen red.) her i byen. Og han
var der altså ikke. Han havde
været der dagen i forvejen. Da
tyskerne så kom, kunne jeg kun
fortælle, at der altså ingen var
dér, og det var jo et rent held, for
var de kommet dagen før, så
havde den været gruelig gal.

5. Var det gennemgående mænd,
der var med i gruppen?
Ja, det var mest mænd, men hver
eneste mand havde jo som regel
en kæreste eller en kone eller
måske nogle døtre. Der var
mange piger, der gjorde megen
nytte ved at være kurerer og
hjælpe til og lave mad og - tie
stille. Så det er meget svært at
svare på, hvor mange piger der
var med, men selvfølgelig var
det mest mænd ja! Altså, når det
drejede sig om sprængstoffer, og
når det drejede sig om det egentlige modstandsarbejde, så var det
mænd.
6. Vidste din familie, at du var

med i en modstandsgruppe?
Ja, min kone vidste det, men jeg
tror ikke, at mine børn vidste
det. De har jo nok anet lidt om
det - nu var de ikke ret gamle.
Den ene var lige født - i 1943 og den ældste har været 6-7 år.
Så de har jo ikke vidst noget om
det, men min kone har - som
sagt - vidst det. Men hvis du taler om andre familiemedlemmer,
så havde jeg altså ikke nogen i
nærheden, så der var kun tale om
min kone, for hun var også medlem.
7. Har du haft en oplevelse, som
har gjort indtryk på dig, som du
vil fortælle os om?
Masser af indtryk! Jeg skal fortælle dig én, som måske er mærkelig. I ved måske, at Tyskland
erklærede Rusland krig den 22.
juni 1941. Det fik vi at vide over
den engelske radio tidligt om
morgenen. Det var sommerferie
den dag, og det var en søndag, så
min kone og mine børn var taget
ned til Dyreborg, hvor vi skulle
være i sommerferien.
Hjemme hørte jeg den engelske
radio - BBC - hver dag - mange
gange om dagen, så det var helt
forfærdeligt at tænke på, at der
ikke var el i sommerhuset, så vi
i 6 uger ikke kunne høre radio.
Men den dag havde jeg hørt en
morgenudsendelse, så om eftermiddagen måtte jeg til Dyreborg
for at finde et sted at høre radio.
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Da jeg cyklede ind i Dyreborg
kl. ca. 18.30, så stod alle vinduerne åbne, og radioerne kørte, så
man alle steder kunne høre den
danske speaker fra London. Jeg
stillede mig op et sted og lyttede
udenfor et hus. Manden, der var
fisker, kom ud og bød mig indenfor, og så lærte jeg ham at
kende. Fra det øjeblik blev han
også inddraget i modstandsbevægelsen. Han deltog senere i
mange aktioner, og vi var meget
fine venner. Men det fortæller
altså lidt om, hvordan alle mennesker lyttede til BBC den aften
- eller rettere det gjorde folk
hver dag.
8. Var det hårdt både fysisk og
psykisk at være med i en modstandsgruppe?
JAH, selvfølgelig var det da
hårdt, men det var nok endnu
hårdere ikke at være med, for så
havde man det skidt med sin
samvittighed. Men hårdt og
hårdt - det er svært at svare på.
Når man først er i sådan en situation og lever i sådan en tid, så
må man jo gøre det, som man
synes er rigtigt, ikke? Så jeg vil
ikke sige, at jeg på nogen måde
følte det hårdt, men jeg havde
nok følt det hårdt, hvis jeg ikke
havde haft noget med det at gøre.
8. Føler du, at I fik udrettet noget ved at være med i en modstandsgruppe, der kæmpede mod
den tyske besættelsesmagt?
Naaj, jeg følte, at modstandsbevægelsen fik udrettet en hel masse, fordi den sørgede for, at Danmark blev en allieret nation.
Men jeg mener ikke, at jeg selv
fik udrettet noget videre. Det var
der vist ikke ret mange modstandsfolk, der kunne sige.
Det var ikke den enkelte modstandsmand, der kunne udrette noget, det var helheden, der udrettede noget. Men den enkelte kunne
sige: “Jeg har gjort det og det!”
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10. Er du nogensinde blevet såret?
Nej!
11. Hvad synes du en 9. klasse
som os burde vide om besættelsestiden?
Jah, det ved jeg ikke, så meget I
har lyst til at vide. Jeg kan kun
sige, at I har alle muligheder for
at få noget at vide, for der er
skrevet en masse bøger om det.
Der er nogle, der er svære at læse, og der er nogle, der er lette at
læse Og den jeg lige har anbefalet jer: “Besættelsens hvem,
hvad, hvor”, den indeholder jo
en masse oplysninger - i grunden
alt, hvad I kan drømme om at vide. Den er forholdsvis nem at gå
til. I kan læse det hele, og I kan
læse stumper af den. I kan læse
hist, og I kan læse pist.
Men hvad jeg mener, I bør vide,
det er da mere et spørgsmål om,
hvad I har lyst til at vide, eller
har brug for at vide. Jeg har ingen krav til jer.
Nu kan jeg give jer en lille god
historie. Hvis I skal skrive noget
om modstandsbevægelsen, og I
går på Skt. Klemensskolen, så
var det måske endnu mere spændende at få at vide, hvad der
egentlig skete i Skt. Klemens?
For der skete nemlig temmelig
meget. Jeg kan fortælle jer, at
der skete noget i huset der hedder Elysium og ligger på Svenstrupvej 61. Det er en bindingsværksejendom, som lige er blevet lavet i stand for to år siden
(1991 red.). Det er en del af en
gammel ejendom, som engang
var ejet af redaktør Dreyer fra
Fyns Stiftstidende. Dreyer havde
en god ven, som hed Christmas
Møller. Christmas Møller kom
før krigen på valgturné til Fyn,
og så boede han dér.
Elysium var i 1943 hovedkvarter
for den fynske modstandsbevægelse. Dér boede den første faldskærmsmand, der kom til Oden-

se i 1943. Han var uddannet i
Canada og havde meldt sig frivilligt. Han kom fra den norske
træningslejr, der hed Little Norway. Fra Canada kom han til
England. I maj måned 1943 blev
han kastet ned fra en flyvemaskine ved Hvidsten i Himmerland.
Derfra blev han sendt til Odense
for at opbygge en fynsk modstandsbevægelse. Han indrettede
sig med Elysium som hovedkvarter.
Fra Elysium dirigerede han nedkastning af våben. Man begyndte
på Enebærodde i juli 1943 og
fortsatte ved Rugård på Rugårdsvej ved Morud. De nedkastede
våben blev uddelt fra et hovedkvarter i Skt. Klemens bl.a. i
Elysium.
Og hvis I vil høre mere om, hvad
der skete i Skt. Klemens, så synes jeg sådan set, at det er mere
spændende for jer at skrive om
det, fremfor at skrive en hel masse om hvad der skete i hele Danmark og om mig. Det er ganske
ligegyldigt, så er det da meget
mere spændende at skrive om,
hvad der skete i Skt. Klemens.
Et andet sted, hvor der foregik
noget, var henne hos Købmand
Skov (Svenstrupvej 31 red.) Han
boede i mange år nede ved møllen (Møllevej 55, red.) og havde
en masse får. Købmandsforretningen på Svenstrupvej 31 havde
han fra 1936, og dér havde han
en af de 10-12 centraler eller
lagre, hvor man gemte de nedkastede våben. De lå gemt på lageret eller i Christen Skovs bagbutik.
Og en anden ting som måske også er interessant, det var, at der
en del unge jøder, som var kommet til Danmark i løbet af
1930´erne frem til 1939 og 2.
verdenskrigs udbrud. De måtte
blive i Danmark under besættelsen, for de kunne ikke komme
videre til Israel. Der var mindst
to. Den ene arbejdede hos gård-

ejer Hans Johansen, Svenstrupvej 80, dvs. Lindegård og
den anden hos sognerådsformand Jørgen Jørgensen, Svenstrupvænget 7a, dvs. på Margrethegården. De boede i den anden ende af Skt. Klemens hos en
polsk gartner, der hed Baron. I
oktober 1943, da meddelsen om
at tyskerne ville arrestere alle jøder, rykkede det danske politi
ud. Odense politi kørte dem til
Nyborg, og derfra kom de med
en af de illegale ruter videre til
Sverige, så de undgik tysk fangenskab. De unge jøder havde
forbindelse med deres kammerater i Bellinge og Dømmestrup, så
det lykkedes at redde 20-30 unge
jøder fra tysk fangenskab.

Slagter Jens Jensen har fortalt, at
han efter krigen har haft besøg af
en af de unge jøder.
Og så er der endnu et sted. I kender måske Svend Saabye, maleren, Bystævnet 7. Han bor henne
ved siden af kirken. Han har et
stort atelier derhenne og er en af
vore allerkendteste malere. Han
husede illegale folk inde fra
Odense, som var under jorden,
og som altså ikke kunne være
hjemme. Hvor skulle de så tage
hen? De tog bla.a. ud til ham.
(Saabye var født i 1913 og døde
i 2004.)

stadig kan læses med udbytte.
På Odense Centralbibliotek kan
man låne hele forfatterskabet,
mens Arkivet ejer ”Kontakt med
England”, ”Hilsen til Vera” og
”Hemmelig alliance”.
I serien ”Odense bys historie”
skrev han bindet ”Krig og besættelse, Odense 1940 – 1945”.
I værket ”Besættelsens hvem
hvad hvor” var han medarbejder.
Se også Årsskrift 1995 side 2022 om “Besættelse, modstandsaktiviteter og Stenløse Sogn” af
Aage Trommer.

Hæstrup var et beskedent menneske, men en glimrende gymnasielærer og en fin forfatter, som

Købmand Chr. Skovs butik, Svenstrupvej 31.
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Rundvisning i Østerdalen, Vesterdalen, Norddalen i 2006
Ved Tessa Johansen
Fælleshus
Kært barn har jo mange navne,
og dem har vi jo haft nogle stykker af. Bl.a. Bangla Desh og Minivollsmose. Det har taget en
del år, at få slået fast at vi hedder
Skt. Klemensparken, men det ser
ud til at lykkedes. Derfor vil jeg
gerne byde velkommen til en tur
rundt vores område.
AB er en gammel almennyttig
boligforening. Den blev grundlagt i Odense i 1916, pga. af de
mange husvilde der var i Odense
på den tid. AB er faktisk den
ældste almennyttige boligforening i Odense, og mellem de 510 ældste i hele landet.
Selve boligforeningen råder over
1678 lejligheder, fordelt i hele
byen.
Grunden her i Skt. Klemens,
blev købt allerede i 1969, men
man begyndte først at bygge i
1976, pga. usikkerhed og modvilje hos de kommunale myndigheder.

Luftfoto af Skt. Klemens Plejecenter

novering af området, blev bygget
om og indrettet som fælleshus.
Fælleshuset bliver brugt til forskellige aktiviteter, såsom banko
og fællesspisning, samt udlejes
til beboere i boligforeningen.
De oprindelige planer for Skt.
Klemensparken, var nemlig at
det ikke skulle have været tætlav byggeri, men højhus og etagebyggeri.

Dette er den gamle varmecentral,
som i 1997 i forbindelse med re-

Dette er et billede af den gamle varmecentral, der i dag fungerer som fælleshus.
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Oprindeligt skulle der have været 200-300 lejligheder, et plejecenter med beskyttede boliger,
et børnecenter samt et mindre
butikstorv.
De kommunale myndigheder var
imod byggeriets udformning og
de var i tvivl om Skt. Klemensskolen havde kapacitet til at
modtage de nye elever, som boligforeningens byggeri – sammen med andet planlagt boligbyggeri – ville tilføje skolen.
Hvad angår skolens kapacitet, så
blev sagen jo løst med udbygning af skolen.
Hvad angår udformningen af selve byggeriet, opstod der også
uoverensstemmelser mellem de
kommunale myndigheder og boligforeningens byggeudvalg.
Ifølge planen, var det hensigten
at plejecenteret skulle opføres
som et højhus på 6 etager. De
almindelige boliger skulle placeres i blokke på 3-4 etager. De
kommunale myndigheder satte
sig imod. De ønskede området
bebygget med lavt byggeri – og
det er vi meget taknemmelige for
i dag.

sene er fritliggende.
Det indvendige udseende var også noget nyt, idet der ikke blev
lagt et traditionelt loft i stuerne. I
stedet valgte man det princip, at
lade loftet følge husets tagkonstruktion. Husenes høje
tagrejsning gør derfor at der på
det højeste sted i stuen, er 4 meter til loftet.
Alle husene har køkken, komfur
og vaskemaskine, bortset fra de
1-vær. De har et tekøkken og så
er der indrettet et vaskeri til dem,
ved den gamle varmecentral
Beboerhuset, der er en rest fra husmandsstedet der lå her

I den planlæggende fase, var det
meningen at såvel plejecenteret,
som børnecenteret og butikstorvet skulle påføres og administreres af boligforeningen,
men under opførelsen af plejecenteret blev det aftalt at kommunen skulle overtage opførelsen af plejecenteret og børnecenteret. Kommunen betalte for de
udgifter der var afholdt indtil da,
og forestod så den videre opførelse. Odense Kommune administrerer begge centre i dag, uafhængigt af boligforeningen og
afdelingens økonomi.
Belært af erfaringer fra andre
byggerier, hvor sådanne nærbutikker ved deres dårlige omsætning havde belastet en boligafdelings økonomi, valgte byggeudvalget at tage butikscenteret ud
af projektet.
Så arkitekten måtte i gang med
nye planer, og dem må kommunen jo kunne ha’ accepteret, for
byggeriet blev i 1979 prisbelønnet.
Begrundelsen for prisen var:
1979 Østerdalen. ”Præmieringen
er motiveret af den levende udformning af gårdhusenes blokke,
men også af de kraftigt markere-

de tage og facaderne med røde
teglmure med udvendige, hvidmalede køreskodder. I sin helhed
for et robust og miljøvenligt eksteriør og spændende boligløsninger.
Opførelsen af selve byggeriet
startede i april 1977 og første
etape stod klar til indflytning i
marts 1978. Anden afdeling stod
klar til indflytning i feb. 1980.
Fordi de blev opført i 2 etaper,
blev byggeriet også opdelt i selvstændige afdelinger med hver sin
afdelingsbestyrelse. Frem til
1987 samarbejdede de to afd.
Best, og holdt fælles best. Møder, selv om de var selvstændige
mht. at træffe beslutninger, vedligeholdelse, økonomi mm. Det
betød så også, at huslejen ikke
var ens i de to afdelinger, selvom
lejlighederne var de samme. 1.
jan 1987 slog man derfor de 2
afd. sammen.
Skt. Klemensparken består af
143 rækkehuse og 95 gårdhuse.
Gårdhusene blev bygget sammen to og to, således at 4 huse
omkranser en have som så blev
opdelt i 4 med hæk eller hegn,
og der blev også anlagt små haver foran husene. Enkelte af hu-

Bilfrit område
Som I kan se, så er bilerne parkeret udenfor bo-områderne og
gør derfor Skt. Klemensparken
til et dejligt sted for børn.
Vi har 3 legepladsområder. 2 til
de store børn og 1 til de mindste.
Rækkehusene er bygget i 1½
plan.
Begge hustyper er fleksibelt
byggeri, som betyder at alle gulve og lofter er bygget helt gennem huset og alle elektriske installationer er i de bærende vægge. Det gør jo så, at man selv
kan tage skillevæggene ned, og
på den måde gøre værelserne
større når børnene f. eks flytter
hjemmefra.
Det betød også, at de store huse
på 114 m2, kunne deles op i 2 lejligheder. En på 86 og en på 28
m2, hvilket jo kunne være en fordel hvis man ikke kunne udleje.
Som I kan se vender indgangsdørerne mod hinanden og det er jo
rigtigt hyggeligt. Desværre betyder det jo så, at hver anden række, ikke har så meget sol i haven.
Der er dog sol indtil kl ca 16.
Vesterdalen 5
Når jeg vælger at vi skal gå
udenom bebyggelsen, er det for25

di at vi har fået et par nye huse/
grunde på Vesterdalen. Stenløsevej 381 har flyttet indkørslen, så
den nu vender ud mod Vesterdalen. Der er så solgt fra af grunden, således at der kommer til at
ligge 3 huse derinde.
Birkelunddalen. Oprindelig hed
den også Vesterdalen, men da
Sønderdalen jo havde skiftet
navn fra Vesterdalen til Sønderdalen, blev det meget svært for
postvæsenet.
Der er i 31 lejligheder, fordelt på
7 rækker. 14 et-plans lejligheder
på 74 m2 og 17 2-etagers på 137
m2. Det er HD Ejendomme der
udlejer disse boliger.
Birgit Mortensen fortæller om
Norddalen.
Vi kommer jo nok ikke uden om,
at Skt. Klemensparken har haft
en omtumlet tid, gennem disse
28 år.
I 1998 kom vi med i byudvalgsprojektet. Vi var 5 områder i
Odense, som havde ansøgt og

Husene i Norddalen
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fået tildelt disse penge. Selve
støtten var delt mellem staten og
kommune. Vi var med i én periode. Højstrup, Åhaven, Ejerslykke fik 2 perioder og Vollsmose,
får stadig.
Vi havde her i Skt. Klemensparken lagt meget stor vægt på, at
projeket skulle dreje sig om børnene. I 1997 startede vi Børnenes Hus, som blev drevet af frivillige beboere. Vi havde søgt
det Kriminal Præventive Råd om
hjælp, og havde fået 10.000 at
starte for. Vi havde jo en del forældre med div. problemer, og
mange af børnene, gik ikke i
SFO eller anden form for pasning, og forældrene magtede ikke altid børnene, som så bare gik
rundt udenfor, sommer og vinter.
Derfor åbnede vi Børnenes Hus
som var i det gule hus. Vi havde
åbent 4 eftermiddage og 2 aftner
om ugen.
I byudvalgsprojektet, blev der
åbnet et rådgivningssted for børn
og unge, hvor der var ansat en
pædagog. I det første år, havde
Dalum Områdekontor udstatio-

neret en sagsbehandler, som forældre og børn kunne gå til. De
forsøgte at nå ind til de bekymringsbørn der muligvis var i området, og hjælpe både børn og
voksne.
I 1998 var der 171 enlige uden
børn og i 2000 var 80. Det var jo
en stor forskel. Vi havde en fraflytningsprocent på 38%, som i
2000 var faldet til 20%.
Mange af vores udlændingefamilier, flyttede til større lejligheder
rundt om i byen.
Vi lavede mange aktiviteter.
Børneture, familieture, banko,
kulturaftner, festivals ( 5 år),
børnebanko, beboerblad.

Møllegårdens historie
Af Svend Dirksen

Stenløse Møllegaard 1910.

Stenløse Møllegård på Stenløse
Bygade nr. 11 har altid ligget
der, den er ikke flyttet ud fra
landsbyen som flere af Stenløses
gårde. Møllegårdens jorder ligger omkring gården og langs
med Stenløsevej, bag om Stenløse by og ud til Vangeledgårdsvej. Møllegården en del af to
gårde der blev lagt sammen i
1905
1738 - 1787
Historien kan begynde i 1738, da
Andrea von Bergen, kgl. majst.
cancelliråd og borgmester i
Odense ejer en gård i Stenløse,
der står for hartkorn 6-4-3--0,
Stenløse Møllegård, som han
den 15. 09 1738 sælger til cancelliråd Johan Fr. Brockenhus til
Bramstrup, pris 349 R.D. Gården
er fæstet ud til Laurits Jensen,
han fortsætter som fæste under
Bramstrup til 1740. Der overgår
fæstet til hans søn Henrik Larsen, som er født på gården i
1712. Han bliver gift med Maren
Jørgensdatter, men iflg. kirkebogen dør han og bliver begravet
den 18. Maj 1761 49 år gammel.

Da boet bliver gjort op, er der
kun værdier for 229 R.D., men
en gæld på 248 R.D. Datteren
skulle arve sin far. Moderen lover at give hende, når hun skikker sig ret og efter guds forsyn
indtræder i ægteskab, et liden
fæste øl og bryllup samt en seng
så god som 13 R.D. og en vogn
så god som 6 R.D. tillige med en
kiste så god som 4 R.D. For at
moderen kan opfylde disse ønsker, gifter hun sig d. 30/11 1761
med den nye fæster Ungkarl
Rasmus Pedersen. Det var en
meget benyttet praksis og mange
gange en nødvendighed, at enke
giftede sig med den næste fæster. På selvejergårde, var det ofte en karl eller bestyre, der har
været på gården i mange år, enken giftede sig med. Rasmus Pedersen er 41 år, da han overtager
fæstet, så det er sandsynligt, at
han har været på gården i mange
år.
1787 - 1866
Rasmus Pedersen dør 1787, og
fæstet bliver overdraget til ungkarl og landsoldat Chresten Han-

sen fra Kronborghus i Stenløse.
Han gifter sig 23/4 1788 med enken efter Rasmus Pedersen, Maren Rasmusdatter. Hun har 3
døtre, og hun får i ægteskabet
med Chresten Hansen 2 sønner.
Chresten Hansen får i 1815 skøde på gården fra, Bramstrup for
4.000 R.D. Maren Rasmusdatter,
enke efter Chresten Hansen sidder i uskiftet bo nogle få år. Hun
køber i 1820 vandmøllen ved
åen og omdanner den til grubbe
og grynmølle. Sønnen Hans
Christensen overtog vandmøllen
og gården i 1825. Han lader opføre en vindmølle overfor stedet,
hvor der nu er en benzintank på
Stenløsevej 333. Hans Christensen og hustru opretter i 1857 et
testamente, hvor de bestemmer,
at deres søn Mads skal overtage
gården og mølle, men han omkommer ved en ulykke i vandmøllen i 1860, så de må ændre
deres planer.
1865 bliver vindmøllen der ligger på gårdens marker solgt til
Rasmus Hansen Rønninge tillige
med vandmøllen der ligger i det
såkaldte ”Ellehauge, en jordlod
på ca. 4 tdr. land der tidligere har
tilhørt Møllegården. Rasmus
Hansen forpligtiger sig til at fjerne vindmøllen fra Møllegården
inden udgangen af 1866. Han
flyttet vindmøllen til åen, og
begge møller har været i drift til
1963. Det skal dog nævnes, at
hatten blæste af vindmøllen i
1931.
1818 -1825
Hans Christensen bliver gift med
Maren Madsdatter. De får 2 sønner Chresten og Mads, og da han
dør i 1869, bestyres gården af
Mads Hansen, der skal arve gården. Hans broder Chresten Hansen har givet afkald på sin arv.
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Stenløse Møllegaard 1905, med familien Madsen

Hans Hansen får skøde på
matr.10a af Stenløse. Der er en
bemærkning i skødet om en plet
jord i det nordøstlige hjørne, der
er udlagt til jordmoderhus. Det
blev senere opført på Svenstrupvej 16.
Hans Hansen må have haft nogle
økonomiske problemer, da der i
1895 bliver begæret tvangsaktion over ejendommen. Det ender
med at vognmand Knud Madsen
fra Odense får udlægsskøde på
gården i 1905. Det var den første
ejendom af Bramstrups.
1774 - 1807
Den næste ejendom Bramstrup
ejer har Ungkarl Jens Christensen fået i fæste 1774, da hans fader afgiver fæstet. Jens Christensen, som er født på gården i
1740, bliver gift med Dorthea
Mortensdatter. De bor ifølge folketællingen fra 1787 og 1801 på
gård nr. 6, og får 5 børn. Den
ældste Peder Jensen overtager
fæstet i 1807 fra faderen mod, at
han så længe han lever, erholder
aftægt.
1807 - 1860
Etatsråd H. J. Hansen til
Bramstrup, beslutter i 1816 at
sælge sine fæstegårde til fæsterne, deriblandt Peder Jensen der
betaler 3830 R.D. for hartkorn 55-0-1/3
Folketællingen 1834 gård nr. 4:
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Peder Jensen 58 år. Karen Nielsdatter, kone 53 år deres børn
Dorthea Pedersdatter, 25 år;
Margrethe Pedersdatter, 18 år;
Karen Pedersdatter, 16 år; Jens
Pedersen, 13 år; Ane Margrethe
Larsen, 4 år plejebarn.
Der bliver udfærdiget et
”Selvejertestamente”, der lyder
således:
”Undertegnede selvejergårdmand Peder Jensen og hustru
Karen Nielsdatter af Stenløse,
nedskriver hermed i henh. til forordning af 22/1 1837 den arvebestemmelse, hvorefter vort fællesbo og ejendom i sin tid skal
deles imellem vore livsarvinger.
1) Når ejendommen i Stenløse
med tilliggende jorder, ud-og
indbo, skal forblive i udelt besiddelse og uden skiftefald, indtil vi
begge ægtefæller ved død er afgået, samt den længstlevende af
os intet videre har at efterkomme
og opfylde end hvad den med undertegnede finder bestemt. Skulle nogen af vore adkomster herimod ville gøre forhindringer, da
skal den længstlevende være berettiget til i medfør af forordningen, at beholde gården imod den
givne bestemmelse og for såvidt
som den længstlevende imod forventning skulle blive nødsaget til
at skifte og dele i levende live,
hvilket imidlertid er imod nævnte
bestemmelse, idet vi ved gensidig

tilsiger hinanden ret til at sidde i
uskiftet bo.
2) Vores ældste datter Kirstine
Pedersdatter gift med boelsmand
Jacob Jørgensen på Kauslunde
mark, modtager sin fædrene og
mødrenearv og tilkommer intet
videre af vores fælles bo. Vores
datter Ane Pedersdatter, gift
med Morten Madsen, bebo et
mig og min hustru tilhørende hus
med omtrent 7 tdr. land på gårdens grund, hvilken hus med
jord bliver hendes og hendes
mands, eller hvis de forinden
dør, da deres livsarvinger, hvorimod der tilsvares til vores bo og
øvrige børn, der ikke har fået
arv, en sum af 1300 R.D., såsom
hus og jord med en funden sum
overdrages Ane Pedersdatter.
3) Fædrene og mødrene arv,
hvis enten jeg eller min hustru,
før vores jord forlader, fraskille
og sætte i hartkorn, da skal Ane
Pedersdatter og hendes mand,
eller arvinger være pligtige at
modtage skøde på hus og gård
og tilsvare de 1300 R.D. enten i
penge eller en første prioritet i
ejendommen. Vores datter Ane
Margrete gift med Lars Hansen,
husejer i Odense skal efter vores
død have i arv 500 R.D. og har
intet videre at kræve.
Forsåvidt som vi før vor dødelige afgang yder ham forstærkning af penge, skal dette komme
til afgang på disse 500 R.D., enten efter hans kvittering eller efter vore egne oplysninger.
Vores 4. datter Dothea Pedersdatter, ugift og hjemme skal have i arv 500 R.D., frit bryllup efter egnes skik og brug, eller 50
R.D. og ligesom de øvrige børn
et komplet sengested med omhæng.
Vores 5. datter Karen Pedersdatter skal have en lige så stor
en arv som Dorthea Pedersdatter.
Vort 6. barn nemlig sønnen Jens
Pedersen skal overtage fødegår-

den, den af os påboende selvejergård med ind-og udbo, besætning m.v. alt undtagelse.
Han overtager ejendommen med
den påhvilende gæld 1600 R.D.,
hvorimod de 300R.D.fra vores
svigersøn Morten Madsen kommer ham tilgode. Han skal endvidere udrede de foran bestemte
arvelodder til sine søskende,
forsåvidt deres arvelodder ikke
allerede er udbetalt, eller forinden vores død måtte blive udbetalt, og tillige præstere det bestemte udstyr og fri bryllup til
hans ugifte søstre.
Selvfølgelig er han forpligtet til
at forblive i gården og være os
begge såvel som den længstlevende til hjælp i alle måder og
ved gårdens fremhold og bestyrelse og give den længstlevende
af os en hæderlig begravelse efter egnens skik og brug idet bemærkes, at vores søn, Jens Pedersen ved at overtage ejendommen med ind-og udbo på de forannævnte vilkår. Men skulle forholdene forandre sig, da er det
en selvfølge, at vi forbeholder os
at gøre forandring og tillæg i
denne selvejerdisposition, som
måtte anses for passende.
Således have vi ved fornuftens
fulde brug og efter vores overensstemmelse forfattet denne
vor sidste vilje, som vi i vidners
nærvær stadfæster med vores
underskrifter, idet vi forbeholder os ret til at frembære denne
vor arvebestemmelse til Tinge,
for der at få samme protokolleret, således Odense den 24/3
1848
Peder Jensen - Karen Nielsdatter
1860

ne, betale for sine ugifte søstres
bryllup, efter egnens skik og
brug, hvad det betyder, det var
meget brugt på landet at gårdene
holdt store gilder, når der var
bryllup, foruden gildet skulle
han også betale for søstrenes udstyr. Ved begravelser var det
skik og brug med bespisning af
alle deltagerne.
Samtidig med at han skal overtag en gæld på 1.300 R.D
1876 - 1887
Sønnen Jens Pedersen overtager
gården matr., nr. 9a og 1b af
Stenløse i 1860. Jens Pedersen
har ingen arvinger, så han sælger i 1876 til sin søstersøn ungkarl Niels Chr. Mortensen søn af
Ane Pedersdatter og Morten
Madsen, der boede i huset ved
gården. Niels Chr. Mortensen
gifter sig i Stenløse kirke den
6/11 1878 med Catrine Marie
Pedersen. Han dør 30/11 1886
og enken beder skifteretten om
adkomst til gården, da de ingen
arvinger har.
(Skifteudskrift): bedes tinglæst,
som adkomst for indbemeldte
afd. Niels Chr. Mortensens enke
Marie Catrine Pedersen på den
ham tilhørende går i Stenløse by

og sogn, der nu iflg. passeret udstykning under matr., nr. 9a, 1b,
9d og 9e er anmeld til hartkorn
3-6-2-1. sidste købesum
12.000,00 kr.)
1887 - 1899
Marie Catrine Pedersen sælger i
1887 til particulier Carl Chr.
Caspersen alt besætning avl redskaber ind-og udbo m.m. købesum 20.000,00 kr. de 5.000,00
kr. er løsøre. Andre vilkår for
handlen er: Skulle muresvend
Jørgen Chr. Sørensen fra 11/6
1887 til 11/6 1888 fordre en højere rente end de 4 %, forpligtiger sælger sig til at betale den
højere rente.
Carl Chr. Caspersen sælger
1899 til vognmand Knud Madsen Odense. Det er matr. nr.9a,
9d, 1b han har i 1905 fået udlægsskøde på matr.10a, 10c,
m.m., og han får tilladelse til at
lægge de to ejendomme sammen
til een.
Knud Madsen sælger 1906 til
hestehandler Rasmus Andersen
og byfogedfuldmægtig Chr.
Rasmussen til sameje i lige forhold købesum 75.000,00 kr.
Nu kommer der en turbulent periode for Møllegården. Den bliver købt og solgt med korte mel-

-

1876”
Det er skrappe betingelser forældrene byder deres søn for at
overtage gården. og en stor økonomisk byrde, han skal betale
for gården underholde forældre-

Møllegård set fra Stenløsevej, hvor posthuset var tidligere.
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lemrum, der kommer også en
tvangsaktion.
Rasmus Andersen og Chr. Rasmussen danner sammen med 4
andre et A/S for at købe Mølle-

Jens Elkær Dalgaard

gården. Det bliver vedtaget ved
stiftelsen, at selskabet skal købe
Møllegården fra de to ejere og
de får 90.000,00 kr. for gården i
1906, og der bliver ansat en bestyrer
Det går ikke så godt med gården
for i 1911 fremlægger proprietær
F. K. R. Hansen overfor fogedretten rekvisition, hvor han begære sig udlægsskøde. Med rekvisitionen fulgte et bilag, hvor
af det fremgik, at 2. priotethaveren, A/S Stenløse Møllegård var
højstbydende ved tvangsaktionen med 52.000,00 kr. F.K.R.
Hansen får skøde på ejendommen for 52.000,00 kr. og A/S
møllegården har lidt et stort tab.
Proprietær F. K R. Hansen sælger i 1916 til proprietær Mayland Lumby pris 67.500,00 Kr.
Nu går det stærkt med handlerne. Mayland sælger 1918 til Kreatureksportør Carl Andersen Ejby i alt 12 matr.nr. hvoraf 9a-9d
og 10a er hovedparcellen af 2
sammenlagte gårde, og prisen er
210.000,00 kr.
Jens Larsen overtager gården i
1920. Han har den kun et år. Han
køber Vangeledgård pr.1/1 1921
og sælger Møllegården til Chr.
Henriksen Skydebjerg til sameje
med J. Elkær Dalgaard fra Årup,
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men efter kort tid ca.2 år sælger
Chr. Henriksen sin andel til Elkær.
1921 - 1948
Jens Elkær Dalgaard er f. den 17
-4 1882 i Flemløse. Han var
udannet ved landbruget og har
været på Børkop højskole 1904 05, bliver gift i Dreslette kirke
med Marie Elkær f. 15-08 1888.
Ved overtagelsen er der 97 tdr.
land til, og bygningerne er meget
gamle, der var 6 heste 12 køer
12 ungkreaturer og 20 svin. Dalgaard bygger et nyt stuehus omkring 1922, der bliver hentet
brugt materiale fra Åløkkegården, Jens Dalgaard er foruden
gårdmand, bygmester og entreprenør. Han bygger i 30-erne huse på Møllervej. Der bliver solgt
meget jord fra i Dalgårds tid. Da
han overtog gården var der 97
tdr. land, da han sælger til Ulbæk er der kun 50 tdr. land tilbage. 1942 bliver der eksproprieret
jord til udvidelse af Stenløsevej,
noget bliver solgt til Stenløse
Bygade 25 andet til Vangeledsgårdsvej 30 og 36, Ernst Andersen køber jord, hvor han bygger
husene på Møllebakken og Kildebakken.
Marie Dalgaard var formand for
husholdningskredsen fra 1945 til
1949. De får 11 børn, men der er
ingen af dem, der overtager gården, så de sælger Møllegården. I
1948 flytter de til Svenstrupvej
46, hvor de i 1957 fejre deres
guldbryllup. Jens Dalgaard dør
1964.
1948 - 1984
Dalgaard sælger i 1948 Møllegården til Ernst Ulbæk, der er da
25 ha, jord til. Ulbæk er foruden
landmand også konsulent for
F.A.F. Der bliver drevet traditionelt landbrug med husdyrhold og
planteavl. Der er ansat 2 gifte
familier, den ene bor i gavlen i
stuehuset, den anden i en lejlig-

hed i sidebygningen. Helt så traditionelt drives gården ikke. Ulbæk køber en 4 hjuls trukket militærjeep, den bliver bl.a. brugt
til at spænde for plov og harve,
en forløber for traktoren, den populære Ferguson fra 50-erne. Det
var en af de første gårde i Stenløse, der anskaffede sig sådan
en. Medarbejderne, staben blev
reduceret til en mand og en tjenestepige. Der sker mange ting
på Møllegården i den tid. Efter17 år ophører han som konsulent. Han anskaffer sig to rensemaskiner til rensning af sædekorn for landmændene, og der
bliver solgt sædekorn og kemikalie til bønderne. Han er primus
motor i Midtfynsk Ærtedyrkerforening, han købte foreningens
maskiner til høstning af ærter,
gik sammen med Bellinge, som
modtog produktionen af ærter og
gulerødder, der blev dybfrosset
og solgt til Schou Epas varehuse
over hele Danmark. Der kom
strenge miljøkrav fra dyrlægerne, og det ville koste en million
til renovering. Det var for meget
og pakkeri og maskiner blev
solgt.
På andre områder var Ulbæk også en driftig mand. Da præstegården i 1962 blev solgt til byg-

Marie Dalgaard

gegrunde, fik Ulbæk forpagtningen af jorden, så længe der ikke
var bygget på dens jord. Det
havde også nogle uheldige kon-

sekvenser: Præstefruen var garanteret til at få 2 liter sødmælk
daglig fra præstegården, men da
Ulbæk på dette tidspunkt ikke
havde nogen køer, måtte han ud
at købe mælk. Han solgte også
noget jord på Skovbakkevænget,
hvor Smidt Radio blev bygget.
Der var i 50eren blevet bygget et
andelsfrysehus, hvor andelshaverne lejede en fryseboks til deres madvare. Det var før hjemmefrysernes tid. Da andelsfrysehus blev nedlagt og vejen udvidet, skulle huset fjernes og Ulbæk overtog det.
Ulbæk har været i bestyrelsen i
Kontrolforeningen, Vandværket,
Konservativ vælgerforening,
Bellinge Frysehus og Midtfynsk
Ærtedyrkerforening. Eva Ulbæk
var formand for Husmoderforeningen fra 1955 til 1962.
Det har været et driftig liv på
Møllegården med alle de ting, de
har deltaget med. 17 år som konsulent, kornsælger, dyrkning og
høstning af ærter, så efter 35 år
på Møllegården flyttede de i
1983 til Dyssegården i Horne.
1984 I 1984 overtog sønnen Lars,
Møllegården. Han bor i København. Der er nu solgt 5 hektar fra
til gartner Jørgen Watson og 5
hektar til Ole Mortensen, Stenløse Bygade. Resten er forpagtet
til Gartner Michael Balle på
Grønvej. Der har været nogle
planer for at få bygget på arealet
ud mod Stenløsevej. Der var udarbejdet en udstykningsplan med
boliger, 2 etages huse og skole,
der skulle placeres på arealet
over for benzintanken, men politisk kompromis placerede skolen
på Dahlsvej, og planen blev
skrinlagt. Men tanken om udstykning ville aldrig dø. I 1993
udarbejdede bolig selskabet
“Kuben“ en plan på grunden omkring gården. Bygningerne skulle fjernes, og der skulle opføres

boliger på arealet, men den plan
nægtede amtet at godkende. Det
er spændende at se, hvordan den
næste udstykningsplan kommer
til at se ud.

Bramstrups godsarkiv
matrikelbøger på landsarkivet.
samtale med Eva og Ernst Ulbæk

Møllegårdens avlsbygninger har
ikke været i brug i mange år og
ligger i dag hen i ruiner, stuehuset er udlejet, men det er en helt
anden historie.
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