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Foreningens beretning 2005
Af Kaj Jensen
Efter sidste generalforsamling fortsatte bestyrelsen med uændret konstituering.
I det år der er gået, har vi haft en rundvisning på
Stenløse Kirkegård med afslutning i konfirmandhuset, hvor vi nød vor medbragte kaffe og
brød, og fik en hyggelig snak med hinanden. Selve rundvisningen forløb fint. Leif Møller gav os
en grundig orientering om den nye afdeling af
kirkegården. Derefter var det Eva Kristensen og
Jørgen Tølløses tur til at fortælle om gravene på
den gamle kirkegård. Der var den lørdag 2 bryllupper, og det må siges at være en vanskelig opgave, at overdøve kirkeklokkernes kimen. Det
var lidt synd for Eva og Jørgen. Hvis vi en anden
gang skal have en rundvisning, må vi sørge for,
at den finder sted på et tidspunkt, hvor der er mere ro på kirkegården. Sidst på året nærmere betegnet den 23. oktober havde vi arrangeret en
”spis sammen” aften, som krævede en indsats fra
medlemmerne med hensyn til madlavningen.
Dette arrangement var ingen succes, så det måtte
vi aflyse. Vi har i år valgt at lægge generalforsamlingen tidligere altså allerede her midt i februar. Det giver os bedre tid til at få årsskriftet ud
i marts måned.
Jeg vil sige vore medlemmer tak for støtten i det
forløbne år, og ikke mindst tak for jeres fremmøde ved vore arrangementer.
Tak til arkivets medarbejdere for den store ulønnede indsats I har gjort i årets løb. Også tak til
bestyrelsen og arkivlederen for godt samarbejde i
det forløbne år. Jeg håber på en fortsættelse heraf.

Af Mogens Jensen
2004 har været et godt år set med en arkivleders
øjne. Jeg har haft en del administrativ aktivitet i
form at møder dels med Odense kommune repræsenteret ved Stadsarkivets leder Jørgen
Thomsen, ligesom jeg har deltaget i forskellige
mødeaktiviteter i Sammenslutningen af Lokahistoriske Arkiver på Fyn (SLA-Fyn). Jeg har
deltaget i SLA´s generalforsamling, hvor der var
lagt op til den helt store konfrontation fordi
”Fynboerne” havde protesteret mod de krav, man
stillede fra den centrale organisations side.
Blandt andet var vores arkiv ved at blive ekskluderet, fordi vi ikke holdt åbent i skoleferierne.
Dette til trods for at vi bortset fra ferierne havde
en ugentlig åbningsdag, hvilket var mere end
man krævede. Vi er til beroligelse ”taget til nåde” igen, men Fangel arkiv er blevet ekskluderet,
fordi man ikke havde godkendte vedtægter.
Vi modtager løbende arkivalier, som vi stort set
registrerer i samme takt som vi får dem ind. Vi er
i gang med at revidere vores store billedarkiv.
Det er en stor opgave, som tager megen tid og
energi, men vi skal nok komme igennem. Samtidig med registreringen flyttes alle origanbilleder
over i syrefri kuverter, hvilket er af stor betydning for at bevare billederne så godt som muligt.
Vi har modtaget mange billeder, og det er vi naturligvis meget glade for, vi vil gerne have mange flere, men...... Hvis der optræder personer på
billederne, og vi ikke har deres navne er værdien
af billederne ikke optimal. Der husk årstal og
navne på billederne gerne med en blød blyant.
Vore nye arkivprogram er lige ved at være klart,
og vores programmør Jørgen Vig Jensen arbejder
målrettet på at få det færdigt. Jeg glæder mig meget til at kunne tage det i brug, for vores nuværende program trænger meget snart til en afløser.

Arkivlederens beretning 2005
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Tørve- og brændeproduktion i mands minde
Af Folmer Hansen

”Med deres hænder graver
de dynd op, som de tørrer
mere ved vind end sol, og
med denne jord som brændsel varmer de deres føde og
deres af nordenvinden stivfrosne legemer” .
Plinius den ældre (23-79 efter Kristus, romersk forfatter
og videnskabsmand)..

Skrædder Hjalmar Hansen og fru Karen ved brændestab af kvas. Han lytter i krystalapparat, ca. 1930

Folmer Hansen ved interview om tørvegravning, 1998

Helt op til vor tid var vi i Danmark selvforsynende med brænde og tørv, både i by og på land.
Byernes gas- og kraftværker importerede dog kul eller købte
jysk brunkul, længe før landet
kom med. På landet holdt man
meget længere fast ved lokalt
brændsel – man boede tæt på
produktionen. Træ blev til brænde om vinteren, hvor der ikke
var markarbejde eller tærskning i

Hestevogn på Skovhøjgård ved kvasbunke i baggrunden, ca. 1950
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landbruget. I hårde vintre, hvor
man ikke kunne producere tørv,
døjede jævne folk med kulden.
Arbejdsgangen
Arbejdsgangen og brugen af tørt
træ, senere tørv, foregik sådan
fra sidst i 1800-tallet og op mod
nutiden:
Nogle gårde havde et lille skovstykke eller part i en større skov.
Var man ikke så heldig, måtte
man forlade sig på levende hegn,
styne popler eller mosekrat eller
anden spredt trævækst. Hegnene
blev ofte hugget efter en otteårsplan – så var et stykke vokset til
en fornyet hugst, ligeså de stynede popler. Også hugst i skoven
var vinterarbejde. Med økser og
skovsave trukket af et tospand
heste blev træerne fældet og opdelt, så de kunne læsses på vogn
og køres hjem til gården. Trætoppene fulgte også med. Uanset
om det var skovtræ eller træ fra
hegn, blev alt over 2-3 tommers
tykkelse lagt fra til savning.
Kvaset: En karl eller daglejer

Traktor med jernhjul ved gavlen af Voldgård, 1928

deres indtog. Så rykkede en maskinstation ud med kvashugger
med kardantræk på traktoren.
Den havde et udkasterrør, som
læssede kvaset direkte på gårdens vogn, så man gjorde arbejdet færdigt lige fra dyngerne
langs hegnet. – Men allerede da
var der flaskegas i mange køkkener, den holdt sit indtog fra o.
1948. Var der et centralkomfur,
brændte man både kvas og brændestykker der til husets opvarmning.
Og nu det tykke brænde. To
mand stod ved en savbuk og kor-

stod ved huggeblokken og huggede toppene til en længde på ca.
70 cm. og kastede dem i en
risklemme, som klemtes om et
knippe, der sluttedes med et
halmbånd eller en tynd ståltråd.
Knipperne blev så sat til gennemtørring i et hæs. Inden Sankt
Hans skulle de i hus, lød en
gammel regel. Fra et udhusloft
kunne gårdens piger så hente
brænde, efterhånden som de fik
brug for det. Risarbejdet var ofte
surt og koldt, men først fra omkring 1932 kom mekanikken til
hjælp i form af en eldreven kvashugger.
Den første kvashugger i Volderslev var på Voldgård, og den larmede voldsomt. Det var en maskine på transporthjul med ilæg-

Petroleumslampe og brændeovn i
tid, ca.1940

gerbord og to
kammede valser,
som man skulle
spænde om materialet med en
vægtstang.
Et
stort,
tungt
svinghjul
med
skråtstillet huggekniv opdelte
alt til 20-25 cm.
længde.
Træet
måtte maksimalt Brændekone-etablering. Arbejdsvogn med hest og Knud Rasmussen på vognen, 1940
være af armtykkelse. Det var ofte en smedie som udlejede ma- tede brændet til stykker på 30-40
skinen. Med hesteforspand flyt- centimeters længde, passende til
tede den fra gård til gård. På én kakkelovne og komfurer. Det ardag klarede den det, der tidligere bejde gav lidt mere varme, også
krævede ca. 3 ugers
til dem, der trak saven. Det foregik udendørs eller i en ladeport.
arbejde. Kvaset Derefter blev stykkerne kløvet
blev sat i dynge, og stablet. Mange lagde vægt på,
og når det var at brændestablen var pænt rund
tørt, blev det eller nøje firkantet.
skovlet ind i et Så snart der kom el-forsyning,
laderum. Det var anskaffede næsten alle gårde dog
meget nemmere en rundsav. Det fremmede arbejat bruge i køkke- det kolossalt, men i mange år var
net og til optæn- det en ubeskyttet rundsav, altding i kakkelov- så¨et farligt apparat, og desværre
nen.
skete der mange ulykker. BeDette arbejde var skyttede rundsave blev først lovfast rutine i Vol- pligtige fra 1937 eller 1938.
indtil
præstegården i pastor Vesteds derslev,
traktorerne holdt
6

Om rydning af træstubbe
Træstød hedder det blandt fagfolk, 1940-45: Staten ydede tilskud til rydning af træstød i lidt
større skove, dersom man beskæftigede arbejdsløse om vinteren. Håndkraft, hestekræfter,
håndspil og taljer, kiler, skovsave og økser var i brug Med ordentlig tørring gav stød god varme, men det var sendrægtigt at
rense jord og småsten af, så savene ikke tog skade. Var det
frostvejr, huggede man en revne
i en større stub og fyldte vand i
revnen eller borede huller. Vandet frøs, og næste dag var stubben flækket. Der var mange små
fiduser i brug dengang, ikke kun
hvad angår brændsel!
I de større skove, som ofte hørte
til godserne, var det almindeligt
at der blev holdt skovauktion
over det træ, der var skovet til
brændesalg. Auktionarius drog
fra parti til parti, fulgt af køberne, som var fra huse uden eget
brænde eller fra gårde med for
lidt til eget brug. Der kom også
ofte land-bagermestre, som købte til bageovnene. Huse uden
eget brænde kunne også købe
partier direkte hos mindre skove-

Tørvejumpe, et tohjulet køretøj med tipkasse.
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Tørvene lægges i rækker, pigen på billedet er ukendt.

jere. Og landarbejdere, som havde vinterarbejde med brændet på
gårdene, aftalte ofte, at en del af
lønnen blev leveret som favnestykker – altså ikke afkortet, plus
et læs ris eller to fra hegnene eller skoven. Fritidsarbejde, så
varmede det dobbelt! I Volderslev hændte det ofte, at folk, som
ikke selv havde el-motor og
rundsav, mod betaling fik brændet skåret op hos smeden.
Tørvene: Før jeg beskriver tør-

veproduktionen, vil jeg tilføje
lidt om anvendelsen af tørv og
brænde.En hovedregel for de fleste var, at man måtte være økonomisk med lageret af vinterbrændsel, så det slog til, indtil
næste sæsons produktion var
klar. Oftest blev der kun fyret i
én stue til hverdag, så på gårdene
kunne der næsten blive trængsel,
når både familien og karle og piger tilbragte aftenen sammen til
henad kl. 21. Kakkelovnen fyldte jo også godt op i stuen. I hård
kulde holdt man ilden tændt natten over med tørv. I køkkenet
var der ild på komfuret fra tidlig
morgen til over middag – al
madlavning og varmtvandsforsyning krævede hyppig påfyring.
I bryggerset sås op til 1940 den
store bageovn, som dog var ude
af brug fra ca. 1900-1910, men
som også tog en stor part af vinterlageret, dengang man selv
bagte rugbrød. Her var også
gruekedlen, hvor der fyredes til
vask og ølbrygning.
Primus og flaskegas: Jeg har
nævnt, at flaskegas lettede mad-

sol kunne tørvene kantes eller
skæres: man lagde dem i rækker
i 4-5 tørvs højde, eller de blev
lagt i rundkreds som en lille
brændestabel, tom i midten, så
luft kunne suse igennem og tørre. Til eget brug skete hjemkørslen før Sankt Hans.

Tørvegravning på Fyn

lavningen og en hurtig gang kaffe, men før gassen blev udbredt,
var det ret almindeligt med en
petroleumsbrænder, en såkaldt
primus. Med sprit antændt i en
startskål blev forgasningen sat i
gang, og blusset virkede som et
gasblus. Brænderen var ret vanskelig og ikke helt driftssikker. I
1940, med krigens komme, var
det helt slut med petroleum, og
efter krigen blev den snart udkonkurreret af flaskegassen.
Mon ikke flaskegassen i høj grad
var medvirkende til, at parcelhusbyggeriet bredte sig så
stærkt, især i 1960erne, langt
uden for købstæderne. Des skyldes, at man med flaskegassen ikke var afhængig af gasværkernes
ledningsnet og heller ikke skulle
skaffe brændsel til det besværlige komfur, og køkkenet behøvede ikke længere at støde op til
skorstenen..
Tørveproduktionen
I Jylland var der en stor tørveproduktion, især under første og
anden verdenskrig. En mindre
del var hedetørv og skodtørv:
tørv opskåret i brikker og soltørrede. Under besættelsen 1940-45
og nogle år efter vandt en ny metode frem, det såkaldte formbrændsel. Tørven blev hævet op
og tørrede et par dage i solen og
blev så presset til briketter i en

pressemaskine. Langt den største
produktion var dog æltetørv, og
på øerne var æltetørv næsten
udelukkende den anvendte metode.
Under små forhold var fremgangsmåden således: den opgravede tørvemasse blev kastet i et
fladbundet og nogenlunde vandtæt tørvetrug. Vand i passende
mængde blev pøset på, og man
trampede rundt, til portionen var
passende gennemæltet. Før gummistøvlerne var det almindeligt
at ælte med bare fødder! Så kom
massen op i en hjulbør, hen til
tørrepladsen, hvor den blev fordelt i rammer, opdelt i firkanter i
en tørvs størrelse. Massen blev
glattet ud og lå og sivede, til næste hjulbør kom, så løftede man
rammerne af, og de frie tørv
holdt formen. Efter et par dages

Under større forhold brugte man
en tørvejumpe, et tohjulet køretøj med tipkasse. Fra vognakslen
var en kæde forbundet med en
aksel i vognkassen, den var forsynet med træblade. Tørvemassen og vand blev fyldt i kassen,
og enspænderhesten trak jumpen
hen til rammerne på tørrepladsen. Så var massen æltet og blev
sidetippet ned i rammerne At
stable tørvene på kant eller i
skrue var ofte en bifortjeneste
for koner og skolebørn, men da
roedyrkningen bredte sig, forlangte roerne førstepladsen.
I Volderslev med de brede mosedrag var der kun tørveproduktion
til gårdenes egen forsyning – den
høje vandstand hindrede produktion, undtagen i tørkesomre.
Nogle smalle lodder, én til hver
gård, var tænkt som tørvelodder,
men blev først udnyttet, da vandstanden blev sænket omkring
1885, og det kun i lille omfang
pga de vanskelige adgangsforhold. Lodderne lå ved skellet til
Bramstrups enge og Lindved Å,

Tørvegravning på Fyn.
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Tørvegravning på Fyn. Personerne på billedet er ukendt.

og afvandingsrenden hindrede
ofte kørsel med vogn. Men moselodderne lige syd for gårdene
blev udnyttet en del.
1. verdenskrig 1914-18, ja, helt
op til 1920, betød problemer
med at få udenlandsk brændsel.
Det betød voldsom efterspørgsel
efter dansk brændsel, men de
store indkaldelser til sikringsstyrken gav mange steder problemer med arbejdskraft. Derfor
vandt en ny teknik med ælteværker drevet med petroleumsmotorer indpas i de store tørvemoser,
men i mellemkrigstiden svandt
behov og produktion meget ind.
2. verdenskrig: Allerede i den
hårde vinter 1939-40 blev udenlandsk brændsel knapt, så straks
efter besættelsen den 9. april
1940 gjorde man sig store anstrengelser for at få mere dansk
brændsel på markedet. En del af
den knappe reserve af petroleum

jordvej, som begyndte syd for
Lindvedvej 36 og førte over
H.C.Hansens mark til mosestykket syd for afvandingsrenden,
men afvandingen i 1933 betød,
at man kunne grave dybere ned i
det tykke tørvelag, før mosevandet generede. Dahlkild havde en
entrepenør på opgaven. Maskineriet var et flytbart ælteværk
med transportør, som førte den
håndkraftopgravede tørvemasse
op i en træsilo på underlag, så
højt at tipvogne kunne fyldes fra
et spjæld. I siloen var der et roterende ælteværk, drevet af en
kraftig petroleumsmotor, som
også pumpede vand i ælteværket
og sænkede vandet i tørvebassinerne. Et bassin fremkom ved,

at man fra vandlinien gravede
videre ned, men lod en kant stå.
Denne kant holdt vandet i den
store udgravning tilbage. Enspændertipvogne med to sidetipkasser kørte på træruller, så sank
vognene ikke i, men kørte lovlig
langsomt. Hele det mosestykke,
der ikke blev gravet i, var i brug
som læggeplads. I de følgende år
blev andre engstykker lejet for at
få mere tørreplads.
Mænd, koner og skolebørn arbejdede på akkord med at kante
tørvene, og unge mennesker
hjalp til i deres fritid. Jeg kender
ikke taksterne, men en ekstra
fortjeneste var altid velkommen.
Der var ingen skure eller andre
faciliteter – blev det regnvejr
standsede arbejdet jo. Kun entrepenørens folk havde en gammel
rutebil uden hjul som husly.
Dahlkild solgte en del tørv direkte til forbrugere og forhandlere,
andre lagrede han i sin lade eller
satte dem i batteri, dækket med
halm og rør.
Entreprenøren var dog ikke tilfreds med sommerens resultat,
der var for mange motorstop, og
tipvognene kunne ikke altid følge med, så i 1941 blev et kraftigt
kabel ført ud i mosen. Det gav
bedre arbejdsgange, og tipvogne

blev forbeholdt drift af tørvemaskineriet.
Om tørveproduktion ved de
enkelte ejendomme i Volderslev
Nu vil jeg beskrive tørveproduktionen i gårdejer Jens Dahlkilds
mosestykke, nu Volderslev Bygade 13. Det var et areal på vel 4
-5 ha, men adgangsforholdene
var ikke så gode. Det var en
9

Der arbejdes i tørvemosen. Personerne er ukendte

ren, blev der overhovedet ikke
svaret på klager eller forslag til
ændringer. Sådan var det dengang. – Der var statstilskud til at
fortsætte produktionen efter 1.
juli, så den dato lå pladserne
fyldt op, uanset vejret.

To mænd skærer brænde på rundsav ved møllen.

med små gummihjul eller brede
jernhjul fremmede kørslen. Produktionen fortsatte indtil 1947,
men kvaliteten var noget uens,
fordi der i nogle områder også
var kalkholdigt skyllesand.
Kun de gårde, som havde en tørvelod af middel kvalitet eller
derover, fremstillede tørv til eget
brug i årene op til 1922. I
1920erne og 1930erne var det
kun hos Anders Chr. Larsen,
Kærsgård, nu Volderslev Bygade 4, at der blev gravet tørv alle
årene, helt til og med 1945. Tørvelodden lå ved Lindvedåen, nu
stødende op til den nuværende
Energivej. Dér var passende med
tørv og vand og god tørreplads.
Hos Hans Chr. Hansen, Højgård, Volderslev Bygade 7,
standsede man tørvegravning i
1922 og genoptog det i årene
1943-46, helt ved håndkraft og
hjulbør, men det var gode tørv.
Samme fremgangsmåde blev
brugt i 1940-42 i gartneriet Volderslev Bygade 11, hos min fader Frederik Hansen. Vi havde
ikke forme, men opdelte tørvemassen med en tørvekniv på
skaft. I 1940 var der gode tørv,
men de næste år var vejret og råvaren mindre god. Så var tørveskæret opbrugt, idet resten af
moselodden blev dyrket med

grønsager og tobak!
Nogle flere gårde havde nok moselodder, men den langsomme
arbejdsgang med håndkraft var
ikke tillokkende, når roemarken
og den øvrige markdrift kom i
første række.
Forbrugerkvaler
Der blev straks ved 2. verdenskrigs begyndelse indført maksimalpriser for tre kvaliteter af
vand- og askeindhold, og kontrollører tog stikprøver. Man lagde vægt på, at fortjenesten ikke
blev for stor på de bedste tørv,
men for at opmuntre produktionen var prisen på andenklasses
tørv sat ret tæt på prisen på de
førsteklasses. Selvfølgelig blev
resultatet, at man skyndte sig at
rømme tørvepladserne, for nok
var de andenklasses tørv billigere, men også tungere af vandindhold! De brændte og varmede
dårligere, og en slem biting var,
at mange skorstene blev ødelagt
af løbesod. Var der højt askeindhold, fik husmoderen en fornemmelse, som om hun bar 10 kg
tørv ind og bar 20 kg ud! Gjorde
nogle producenter indsigelse
over de dårlige vilkår for de bedste tørv. enten til centraladministrationen eller til selve ministe-

Andet brændsel: Selv om det ligger uden for fynske erindringer,
vil jeg nævne den store jyske
produktion af brunkul. De bedste
sorteringer blev især brugt i byernes centralfyr, når koksrationen under krigen ikke forslog.
De fynske gartnere anskaffede
tidligt stokerfyr, som kunne udnytte småkul og smuld. Tørv og
brunkul var ikke rationeret, det
var koks og kul, men kun til forbrug i byerne! Kun de allermindste skove var fritaget for pligthugst af påbudte mængder til
maksimalpriser, så skovene blev
noget hærgede.
Ville man opnå samme varmegrad som med de importerede
koks, var det betydeligt dyrere at
fyre med det danske brændsel.
Et problem for mange almindelige beboelseshuse på landet var,
at det kneb med udhusplads til
det pladskrævende danske
brændsel, så man måtte købe
tørv ad flere gange i vinterens
løb. Det blev dyrere, fordi forhandlerne beregnede sig et opbevaringstillæg.
Og så havde husejerne vanskeligt ved at skaffe kvas til hurtig
opvarmning, f.eks. til morgenmad – en gammel hæk, gamle
frugttræer og afklip fra frugtplantagerne, prydbuske og tobaksstokke – alt røg med. Det
satte sit præg på landskabet, at
hegnene var hugget lovlig tæt.
Benzin til biler var forbeholdt
læger under krigen, men der blev
oparbejdet meget bøgetræ til de
gasgeneratorer, som de fleste
lastbiler blev udstyret med. En
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brandfarlig, svær cylinder blev
skåret ind i ladet bag førerhuset.
Ved ild med lav lufttilførsel afpassede man de små korte brændestykker, gassen komprimeredes og gav trækkraft, så bl.a.
tørv og brænde kunne transporteres. Langsomt, men frem kom
lastbilerne for det meste.
Men alt dette er jo småting for
dem, som fik krigen direkte at
føle, her eller i udlandet. Læser
man mit indlæg, og har man ikke
selv oplevet den, kan det måske
give stof til eftertanke, for nu råder vi over muligheder, som er
effektive og komfortable, men
også stærkt sårbare ved forsyningssvigt. De mere primitive
forhold i fortiden var robuste
nok til, at en indsats af håndkraft
og hestekraft kunne afhjælpe
mange problemer.
Litteratur:
Helge Andersen: Kul, tørv og
brunkul. 1942.
G. Begtrup: Beskrivelse over
agerdyrkningen tilstand i Danmark, Fyen, Langeland, Ærøe.
1803-10. Genudgivet 1978-79.

C. Dalgas: Svendborg amt beskrevet 1837. Genudgivelse
1990-91.
Th. Th. Hove: Tørvegravning i
Danmark. 1983.
Fridlev Thøgersen: Danmarks
moser. 1942.

Vi ville gerne have
suppleret denne artikel med et indlæg
om tørvegravning i
Stenløse. Desværre
var vor kilde hertil,
Kristian Rasmussen,
Bellinge, svoger til
og medhjælp hos
Peter Madsen ved
dennes tørvegravning, sygemeldt.
Knud Lund

Det faste brændsel køres ud. Personerne på billedet er ukendte
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Tørvegravning på Fyn. Lokalhistorisk Bibliotek i Odense, 2001.
– Haves i arkivet. Nogle af artiklens illustrationer stammer herfra, fordi arkivet ikke har mange
fotos, og fordi der tilsyneladende
ikke er fotos i privat eje. Evt. fotos modtages gerne. Vi kan kopiere, så ejerne får originalerne
med tilbage.

Cykelsti til Skt. Klemens - En folkesag
Af Hanne Møller
I dag tager vi det som en selvfølge, at vi trygt kan cykle ad cykelstien fra Skt. Klemens ind til
byen - sommer og vinter, ved
dagslys og i mørke. Sådan har
det ikke altid været. I mange år i hvert fald fra 1973 til 1994
kæmpede mange borgere i Skt.
Klemens for at få en cykelsti.
Dagen efter indvielsen, der fandt
sted den 18. december 1994,
kunne man i Fyens Stiftstidende
læse en artikel om begivenheden. Overskriften var: "En sti
blev en folkesag".
1973.
En beboergruppe havde allerede
i 1973 kontaktet Fyns Amt og
fået løfte om, at spørgsmålet om
etablering af cykelsti langs landevejen i Skt. Klemens blev taget med i overvejelserne om prioriteringen af anlægsopgaver for
det nærmest kommende år. De
første ønsker gjaldt hele strækningen fra Dalumvej til Kratholm.
Kravet om en cykelsti var yderst
relevant, da der i august 1970 på
Stenløsevej ud for kirken var
sket en ulykke, hvorved en
19
-årig kvindelig cyklist mistede

livet.
1977-1989.
I 1977-78 fandt der korrespondance sted mellem Erik Knudsen, Bøgebakken 8, og Udvalget
for teknik og miljø i Fyns Amt
og Odense Magistrats 2. Afdeling. Både amt og kommune
fandt det hensigtsmæssigt, at der
blev anlagt cykelsti fra Søparken/Rulkehøjen til Skt. Klemens,
men så hørte enigheden op, idet

amtet mente, det var en kommunal opgave, og kommunen mente, det var en opgave for amtet.
I 1982 sendte 5 beboere fra området brev til Fyns Amt og
Odense Kommune vedlagt 68
lister med 1256 underskrifter.
Underskriftindsamlingen var foretaget for at understrege kravet
om en cykelsti langs Stenløsevej,
og det pointeres, at opbakningen
både er fra cyklister og bilister.
I brevet til amt og kommune
fremlægges mange argumenter
for etablering af en cykelsti.
Stenløsevej er skolevej både til
Ådalsskolen, Skt. Klemensskolen, Dalumskolen og gymnasierne. I fritiden skal eleverne også
færdes til skolerne til diverse fritidsaktiviteter. Til daginstitutionerne - Børnecentret Rulkedalen,
Børnehaven Svenstrup og Skt.
Klemens Børnehave - samt dagplejemødrene foregår transporten også ofte ad Stenløsevej. Ligeledes cykler mange mennesker
på arbejde eller på indkøb, og
mange flere ville gøre det, hvis
det ikke var forbundet med livs12

fare. Der redegøres detaljeret
for, hvor farligt det er at færdes
på cykel eller evt. som fodgænger langs Stenløsevej. Der var
ikke noget i vejen med argumenterne, men de førte ikke til nogen
cykelsti på daværende tidspunkt.
I 1985 var Odense Kommune
helt sikker på, at en cykelsti
langs Stenløsevej skulle anlægges af Fyns Amt, da Stenløsevej
administreres af amtet. Kommunen har overfor amtet påpeget
nødvendigheden af anlæggelse
af stier langs Stenløsevej fra Søparken til Skt. Klemens, hvilket
har medført, at projektet har højeste prioritet og forventes udført
1985-87.
I et brev dateret 10. nov. 1988
stiller Helmer Andersen, Søndervangen 1, følgende spørgsmål til
amtsrådsmødet 21. nov. 1988:
"Hvornår sættes etablering af cykelsti langs Stenløsevej fra Møllevej i Skt. Klemens til Rulkehøjen i værk". Svaret er, at det ikke
er muligt på nuværende tidspunkt at besvare det stillede
spørgsmål om, hvornår der anlægges cykelstier mellem Rulkehøjen og Møllevej. Begrundelse
er atter de små midler, der er til
rådighed. Anlægsmidlerne bruges hovedsagelig til krydsregulering og lignende, hvor der kan
spares færdselsuheld. De stianlæg, der er begrundet med tryghedsproblemer, må udsættes indtil videre.
1989-1994.
Henning Andersen, formand
for Teknik- og miljøudvalget,
Fyns Amt
I januar 1989 blev der afholdt
møde i beboerhuset overfor Skt.
Klemensskolen, og hermed begyndte det sidste lange seje træk,
der førte frem til cykelstiens anlæggelse.
8. februar 1989 sendte Klaus
Holten Kristensen, Kirkestenten
10, brev til viceamtsborgmester
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Henning Andersen, som samtidig var formand for Fyns Amts
Udvalg for teknik og miljø. I
brevet redegøres der for det afholdte møde i det lokale beboerhus, hvor det blev besluttet at afholde et offentligt møde på Skt.
Klemensskolen. Henning Andersen anmodes om at deltage, evt.
sammen med en af amtets embedsmænd, og komme med forslag til en dato for mødet.
Svaret fra Henning Andersen er
dateret 14. februar 1989. Der står
bl. a. : "Stianlæg mellem Rulkehøjen og Møllevej i Skt. Klemens har siden 1983 været prioriteret meget højt i amtets
stiplanlægning, og det har hidtil
været forudsat, at anlægget skulle gennemføres i løbet af de nærmest kommende år" - men ved
budgetlægning for 1989 reduceres beløb afsat til vej- og stianlæg på landeveje til ca. det halve, og pengene skal bruges til
ulykkesforebyggende anlæg.
Denne beslutning betyder, at det
aktuelle stianlæg må forventes
udskudt på ubestemt tid.
Ligeledes 14. februar 1989 blev
der sendt et brev fra J. Schiøler
Andersen,
afdelingsingeniør i Fyns Amt, til
Odense Magistrats 2. Afdeling,
Planlægningsafdelingen. Af brevet fremgår det, at Magistraten
har sendt en kopi af et brev fra
Skt. Klemensskolen med bemærkninger til skolevejsrapporten, hvori der specielt peges på
behovet for cykelstier på Stenløsevej.
Schiøler Andersen skriver bl. a.,
at hele strækningen fra motorvejsrundkørslen til Brogårdsvej
indgår i amtets stiplan med en
opdeling i 4 etaper. Stianlæg fra
rundkørslen til Rulkehøjen er anlagt. Fra Rulkehøjen til Stenløse
Bygade har Fyns Amtsråd, Udvalget for teknik og miljø, besluttet at etablere stianlæg. Der

kan ikke oplyses nærmere om
tidspunktet for etablering, da anlægsmidlerne er blevet beskåret i
forhold til tidligere år, men kommunen og skolen vil blive orienteret, så snart udvalget for teknik
og miljø har overvejet fordelingen af anlægsmidlerne for de
næste 4 år.
29. maj 1989 blev der afholdt
møde på Skt. Klemensskolen
med følgende punkter:
1) Vej- og stianlæg på landeveje
i Fyns Amt
2) Cykelstier på Stenløsevej
Dagsordenen var foreslået af
Henning Andersen i et brev af
20. marts 1989, hvori han også
skriver, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt, at hvert
punkt gennemføres med et indlæg af ham og en efterfølgende
drøftelse på grundlag deraf.
Vejchef Bent Andersen fra amtet
ville også deltage i mødet.
Mødet blev afholdt, og ca. 250
beboere fra Skt. Klemens deltog.
Man enedes om at henvende sig
til Odense Kommune (Rådmand
Edvind Witved, Magistratens 2.
Afdeling), da det af beboere i
Søvangen var erfaret, at kommunen havde udarbejdet stiplaner i
Skt. Klemens langs Odense Å´s
østlige side. Ingen ønskede denne sti, men ville gerne have den
konverteret til en cykelsti langs
Stenløsevej.
Edvind Witved svarede i et brev
af 13. juli 1989, at der ingen stibyttehandel ville finde sted, men
derimod fastholdelse af de forløbne års opfordring til Fyns
Amt om snarest at få etableret
acceptable cykelstiforhold langs
Stenløsevej.
Da forsøget med en byttehandel
med Odense Kommune var faldet til jorden, stod man igen på
bar bund og måtte finde nogle
nye ideer. Derfor indkaldte man
atter til møde på Skt. Klemensskolen, som blev afholdt 10. okt.

1989. Resultatet var, at en ny
Cykelstigruppe blev nedsat (hvor
jeg blev medlem). Den 22. okt.
1989 blev der sendt et brev til

og Bjergmarken er noget bredere
end resten af Stenløsevej, og
samtidig er der fortove i begge
sider af vejen.

Fyns Amt, hvori der udbedes en
kopi af prioriteringsliste - omfattende en række fynske cykelstiprojekter med angivelse af den
rækkefølge, hvori arbejderne tilstræbes udført - samt budget for
1990.
Der kom svar fra Fyns Amt 2.
nov. 1990 - vedlagt "Stiplanlægning for hovedlandeveje og landeveje, udg. af Vejvæsenet Juni
1984 - Fyns Amtskommune."
Heraf fremgår, at der i 1982 var
truffet principiel beslutning om
et handlingsprogram for stianlæg
bestående af de 14 højst prioriterede projekter. Senere var yderligere 3 projekter kommet til. I perioden fra 1982 til 1989 var 7 af
de i alt 17 stianlæg gennemført,
heriblandt cykelstier langs Stenløsevej fra motorvejsrundkørslen
til Rulkehøjen - et stykke cykelsti, amtet ofte fremhævede, når
talen kom på den manglende cykelsti til Skt. Klemens, men set
ude fra Skt. Klemens er dette
stykke jo ikke det største problem, da vejen forbi Søparken

I amtets budgetoverslag for 1990
-92 blev den årlige anlægsramme til vej- og stianlæg reduceret
væsentligt i forhold til de foregående år. Samtidig blev det besluttet, at de reducerede anlægsrammer fortrinsvis skulle anvendes til ulykkesforebyggende anlæg.
Altså, afsluttes brevet fra vejchef
Bent Andersen, det kan ikke forventes, at der vil være økonomisk mulighed for at fortsætte
cykelstianlægget langs Stenløsevej i de førstkommende år.
Derefter begyndte medlemmer
fra Cykelstigruppen at gå til
amtsrådsmøder, hvortil der først
skriftligt var stillet spørgsmål
vedr. anlæggelse af cykelstier.
Carsten Abild, formand for
Teknik- og miljøudvalget,
Fyns Amt
Fra 1. jan. 1990 var Carsten
Abild blevet formand for Udvalget for teknik og miljø i Fyns
amt efter Henning Andersen.
Den 22. jan. 1990 mødte 4 medlemmer fra Trafikgruppen i Skt.

Klemens (som Cykelstigruppen
officielt kaldte sig) op på Carsten Abilds kontor på amtsgården for at fremlægge ønsket om
en cykelsti og orientere om sagen.
Den 27. jan. 1990 sendte trafikgruppen brev til Carsten Abild,
hvori hele cykelstisagen blev
gennemgået. Så nu var den nye
formand orienteret både mundtligt og skriftligt.
Brevet var på 3 tætskrevne sider
med mange gode argumenter, bl.
a. var Stenløsevej den eneste hovedindfaldsvej til Odense uden
cykelsti (når man så bort fra den
betydeligt bredere Volderslevvej, som ikke betjener cyklister
fra større boligområder). Der var
også forslag til nytænkning, da
det jo var et nyt amtsråd og et
nyt Teknik- og miljøudvalg, der
var tiltrådt. Forslagene gik ud på
at overføre de sparede midler på
snerydningskontoen til anlæg af
cykelsti på Stenløsevej, evt. anlægge "discount-stier" som grusstier eller dobbeltrettede stier,
der ville være bedre for cyklisterne end ingen stier, og evt. benytte langtidsledige som en del
af arbejdskraften ved etableringen af en cykelsti.
Svar på dette brev kom 9. febr.
1990 fra Carsten Abild. Trafikgruppens synspunkter ville blive
forelagt Teknik- og miljøudvalget, men udvalget var forpligtet
af de overordnede principper for
anlægsrammernes anvendelse,
som amtsrådet vedtog i foråret
1989 - så der var indtil videre ikke mulighed for at genoptage
programmet for cykelstianlæg.
Den 7. maj 1990 modtog trafikgruppen endeligt svar på brevet
fra 27. jan. i et brev fra amtet,
hvor det igen konstateres, at der
ingen penge er til cykelstier. Alle argumenter og forslag havde
være drøftet, men alt blev forkastet.
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Den 13. marts 1991 blev der afholdt møde på Skt. Klemensskolen.indbudt var:
-Sikkerhedsrepræsentanten for
DSB rutebiler
- Tillidsmanden for bytrafikken
- Substitut for sikkerhedsledelsen ved Postomdelingscenter
Syd, Dalum
- Afdelingslederen ved Odense
Kommunes Vejtekniske Afdeling
- Formanden for Skovbrynets
Grundejerforening
- En gymnasieelev på Skt.
Knuds Gymnasium
- Hele Udvalget for teknik og
miljø, Fyns Amt
Den eneste, der mødte op fra
amtet var Carsten Abild. De øvrige seks indbudte medlemmer
udeblev, og kun en havde meldt
afbud.
Konklusionen på mødet blev, at
Carsten Abild endnu en gang lovede at arbejde for anlæggelse af
cykelstien. Han gav løfte om, at
pengene ville blive fundet indenfor den nærmeste tid - mere nøjagtigt kunne det ikke blive.
Til amtsrådsmødet 29. april 1991
i Gudme havde trafikgruppen
fremsendt en række spørgsmål,
og senere er der i et brev af 9.
maj 1991 fremsendt uddybende
baggrundsmateriale for ønsket
om en cykelsti. 14. juni 1991 er
der sendt et brev med en række
uddybende spørgsmål til en besvarelse, som teknik- og miljøudvalget ved et brev af 22. maj
1991 fremsendte til trafikgruppen som svar på en tidligere forespørgsel.
Trafikgruppen i Skt. Klemens
holdt Teknik- og miljøudvalget i
arbejde med at besvare spørgsmål, man gik endog så vidt som
at fremsende et prisoverslag fra
et entreprenørfirma og udbad sig
svar på, hvorfor overslaget lød
på 750.000 kr, når amtet vurde15

rede, at anlægsprisen ville være
2,1 mill kr.
I maj måned 1991 blev der foretaget en trafiktælling på Stenløsevej i tidsrummet kl. 6.00 til kl.
18.00, og mon ikke enkelte Skt.
Klemensborgere den dag cyklede en ekstra tur ind til rundkørslen og tilbage igen? Resultatet af
trafiktællingen blev omregnet til
en gennemsnitlig døgntrafik over
året for cykler/knallerter på 480
mod 500 i 1980. For bilernes
vedkommende var antallet 8.200
pr. døgn mod 7.100 i 1982. Altså en stigning i biltrafik, men en
nedgang i cykel/knallerttrafik,
hvilket kunne skyldes faren forbundet med den øgede biltrafik.
28. juni 1991 modtog Trafikgruppen brev fra Teknik- og miljøudvalget med svar på og redegørelser for alle de spørgsmål,
der var stillet. Af dette fremgik
bl. a. at - "det i øvrigt kan oplyses, at udvalget har medtaget stier på Stenløsevej mellem Rulkehøjen og Stenløse Kirke blandt
forslag til særligt påtrængende
anlægsarbejder, som er fremsendt til amtsrådets økonomiudvalg til overvejelse i forbindelse
med budgetlægningen for 1992".
Evt. yderligere forespørgsler i
sagen bør afvente amtsrådets beslutning af budgettet for 1992.
Brevet var underskrevet af Carsten Abild, formand og C. E.
Vested, forvaltningschef.
Nu begyndte det at lysne for cykelstien til Skt. Klemens, idet
Teknik- og miljøudvalget fik bevilget 4 mill. kr. mere at arbejde
med pr. år i de næste år. Ingen
penge var øremærkede til cykelstier, men Carsten Abild ville
indstille til udvalget, at der blev
lavet et cykelstiprojekt om året. I
1992 skulle det være Vindinge
ved Nyborg og senest i 1993
Stenløsevej, måske påbegyndes
dette projekt allerede i 1992.
Disse oplysninger stammer fra

en telefonsamtale, som et af
gruppens medlemmer havde med
Carsten Abild først i oktober
1991.
Et af de mere kuriøse tiltag for at
fremme cykelstisagen var julekortskrivning først i december
1991 til medlemmerne af Teknik
- og miljøudvalget under samtidig indtagelse af gløgg og æbleskiver. Det gjaldt hele tiden om
at holde "gryden i kog" - sagen
måtte ikke glemmes.
Jeg mindes også, at vi hver havde nogle medlemmer af Teknikog miljøudvalget, som vi ringede
og snakkede med for at prøve at
overbevise dem om, at de skulle
tale vor sag. Mine kontakter var
Per Christiansen fra De Grønne
og Ib Haahr fra Venstre, som jeg
havde lange gode telefonsamtaler med. Samtidig sørgede jeg
for at hilse personligt på dem til
amtsrådsmøderne - de fik simpelthen ikke fred for Trafikgruppen i Skt. Klemens.
I et brev af 22. maj 1992 skrev
Carsten Abild, at cykelstier i
Vindinge og Næsby var besluttet
i 1992, hvorefter Skt. Klemenscykelstien var den sidste af de
tre gamle cykelstiområder, der
var tilbage, og mulighederne for
etablering ville blive taget op
ved 1993-prioriteringen.
15. september 1993 blev der endelig sendt brev fra amtet, hvor
der stod, at Teknik- og miljøudvalget bl. a. havde vedtaget at
søge stianlægget på Stenløsevej
gennemført i 1994, og vejvæsenet forventer at påbegynde projektering af anlægget i indeværende år (altså i 1993).
18. marts 1994 sendte Fyns Amt
invitation til Trafikgruppen til
beboermøde i Stenløse Forsamlingshus 23. marts 1994. I invitationen stod: "Fyns Amtsråd, Regionaludvalget, har besluttet, at
der skal anlægges cykelstier på
Stenløsevej fra Rulkehøjen til

Stenløse Bygade".
På mødet, hvor der var mødt
mange op med interesse for stien, blev anlægsprojektet og tidsrammen gennemgået, og Carsten
Abild lovede, at stien ville være

blev i sandhed en festdag, som
mange beboere deltog i og sikkert stadig kan huske.
Programmet var følgende:
-Optog med HC.Andersen Garden fra Rulkehøjen til Bikubens

Carsten Abild klipper snoren

færdig til juletræet på Flakhaven
blev tændt, hvilket lige knap
kom til at passe.
Festdag i Skt. Klemens 18. december 1994
Endelig oprandt dagen, hvor vi
kunne fejre, at mange års utrættelig kamp var overstået. Og det
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-Udskænkning af fadøl og sodavand samt servering af pølser og
brød
Alle der i årenes løb havde været
involveret i "cykelstipro-jektet"

Klaus Holten Kristensen taler ved indvidelsen

parkeringsplads
-Carsten Abild kom cyklende
sammen med Klaus Holten Kristensen
-Carsten Abild holdt tale og klippede snoren over og erklærede
cykelstien for indviet
-Tale af Klaus Holten Kristensen
og overdragelse af arkivalier til

Odense Pigegarde er med til at gøre dagen festlig

var inviteret, og mange mødte op
og var med til at gøre dagen til
en festdag for Skt. Klemens. Der
var også sat plakater op rundt
omkring, så alle havde mulighed
for at møde op.
Som en kuriositet kan nævnes, at
Fyns Amt bevilligede maksimalt
10.000 kr. til festdagen! "Amtets
bidrag andrager maksimalt
10.000 kr. og udbetales til Trafikgruppen efter regning med
dokumentation for de afholdte
udgifter", stod der i et brev af
16. nov. 1994, underskrevet af
Bent Andersen, Vejchef. Efter at
have kæmpet i så mange år om
penge til en cykelsti (som godt
nok kostede 2,5 mill. kr.) var det
underligt uden problemer at kunne få 10.000 kr. til at feste for.
Afslutning
Det er svært at fremhæve enkeltpersoner i den lange kamp for
cykelstien, men det falder i øjnene ved gennemgang af arkivali16

Den nye cyklesti prøvekøres, forrest med cykeltrailer Klaus Holten Kristensen

erne, at vi var heldige at have en
jurist (Klaus Holten Kristensen)
i Trafikgruppen. Han skrev
utrætteligt det ene brev efter det
andet - korrekt juridisk formuleret - til diverse myndigheder.
Ligeledes var der mange flittige
læserbrevsskribenter blandt beboerne i Skt. Klemens, som den
ene gang efter den anden gjorde
opmærksom på vort lokale problem. Men ellers var hele arbejdet team-work, hvor lokale beboere afløste hinanden - der var
hele tiden nye, der tog over, når
nogle flyttede eller af den ene
eller anden grund opgav at være
aktive i gruppen.
Det er utroligt, at det skulle tage
så mange beboere i Skt. Klemens så mange år at få Fyns
17

Amt til at anlægge cykelstien fra
Rulkehøjen til Stenløse Bygade.
Et utrætteligt arbejde - en omfangsrig korrespondance med
amt, kommune, politikere. Mange initiativer - borgermøder i
Skt. Klemens, deltagelse i amtsrådsmøder, julekortskrivning til
medlemmerne af Teknik- og
miljøudvalget, besøg i udvalgsformandens træffetid på Amtsgården efter amtsrådsmøderne,
trafiktælling, ulykkesrapportering m. m.
Det er fristende at henfalde til
selvros og sige, at det var Trafikgruppens fortjeneste, at vi i dag
har cykelstien, men sandheden er
nærmere, at da der igen var penge på amtets budget til etablering
af cykelstier, var vi så heldige at

komme i betragtning - om det så
skyldes vort ihærdige arbejde,
der gjorde, at vi var meget synlige i kravet om en cykelsti, skal
være usagt.
Kilder: Diverse materiale i Stenløse Lokalhistoriske Arkiv - breve, referater, billeder, avisudklip
m.m.

Stenløse Sogns Sprøitevogn
Mogens Jensen

Inde i sprøjtehuset ved kirken står der en gammel
brandsprøjte. Det er nu lykkedes mig at få adgang
til den. Det var spændende at se den første gang,
men også et lidt sørgeligt syn. Den gamle sprøjte
har sin egen historie og er intakt, men ved at forfalde.

Efter at jeg havde interesseret
mig for det lille sprøjtehus, der
står nede ved kirken, blev jeg
nok så nysgerrig efter at finde ud
af, hvad der var inde i huset.
Hvis man kigger ind gennem de
små åbninger i muren, ser man i
mørket nogle store tønder og en
kraftig jernstang. Jeg ville gerne
se lidt nærmere på det, som jeg
formodede var den gamle sprøjte. Jeg vidste, at sprøjtehuset i
forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 var overgået til Odense kommunens eje,
og jeg fandt ad lidt kringlede veje frem til ingeniør Carsten
Dührkoop Christensen, der som
en anden ”Skt. Peter” havde
nøglerne til porten. Det lykkedes
at overtale ham til at komme og
lukke op, men da nøglen til hæn-

gelåsen på
porten var en ”systemnøgle”,
som han ikke uden videre kunne
overlade mig, var vi blevet enige
om, at jeg købte en ny hængelås
med to nøgler, så kunne han få
en og jeg en anden, og på den
måde fik jeg adgang til sprøjtehuset og der med også til den
gamle sprøjte. Det
var et lidt sørgeligt
syn, der mødte
mig.
Sprøjten står på en
lille hestevogn, en
fjedervogn, beregnet til at skulle
trækkes af en eller
to heste. Både
vogn og sprøjte er
intakte, men i en
lidt sørgelig for-

fatning. De små ”glukhuller” i
muren har været til stor nytte, for
der var helt tørt inde i huset og
selv om hjulene står delvist begravede i de småsten, der udgør
underlaget, så er der ikke sket
nogen form for forrådnelse. Al
træværket er tilsyneladende tørt
og fint.
Omkring begyndelsen af 18hundredetallet var man på statsniveau blevet opmærksom de
problemer og vanskeligheder,
der opstod i forbindelse med ildebrand. Det var klart et stort
problem i byerne, hvor mange
huse lå tæt og ofte med stråtag.
Ved ”Ildsvåde” blev store dele af
byer ”lagt i aske” og mange
mennesker berørt. Her blev etableret brandkorps og vagtværn
som for eksempel i Ystad i Sverige, hvor en vægter holdt vagt i
byens højeste kirketårn og ved
basunfanfare til alle fire verdenshjørner, hver hele time forsikrer
byens beboere om, at der er fred
og ingen ”ildsvåde”. Dette er
blandt andet årsagen til at Ystad
stadig fremstår som en gammel
middelalderby med meget gamle
huse. Man har på denne måde
undgået de store byildebrande.
Andre steder blev der indkøbt
sprøjter af forskellig kaliber. For
eksempel var der her i Odense i
1825 ikke mindre end 7 forskel-
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lige sprøjter. Det var et mandskabskrævende job at drive disse
sprøjter, således krævede
”Slotssprøjten” 42 mand, byens
”Store sprøjte” 98 mand, ”Skt.
Knudssprøjten” 47 mand,
”Gråbrødresprøjten” 42 mand og
”Fruesprøjten” 48 mand. Den
mindste sprøjte, ”Vægtersprøjten” krævede ”kun” 13 mand,
hvorimod ”Kabinetsprøjten”, der
var en mindre, let sprøjte, der let
og hurtigt skulle kunne komme
frem til brandstedet, krævede 16
mand for at kunne fungere.
At der skulle så mange mænd til
for at betjene sprøjterne, kan
man godt forstå, for det var et
tungt arbejde dels at betjene
pumpen dels at bære vand. Benny Boysen har skrevet om
”Gimsing Sogns Communesprøite” at der ”til sprøjtens
betjening ansattes 1 strålemester,
1 strålemesteraspirant, 1 slangemester med 3 slangevægtere, 16
mand til pumpen, 4 mand til at
løfte vandtønderne og styrte vandet i karret og et nedbrydningshold bestående af 1 formand og
8 mand. Også i forbindelse med
betjening af sprøjten var der et
vist hierarki. Mens vandbærere
og pumpefolk blev udtaget
blandt gemene arbejdsfolk blev
de øvrige rekrutterede blandt
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håndværkere og andre lidt finere
folk. Hvordan det egentlig hang
sammen her i Stenløse, har jeg
ikke ud fra mine foreløbige studier kunnet fastlægge, men der
har sikkert gjort sig lignende for-

blev presset ned, blev stemplet i
den anden cylinder trukket op.
Når stemplet blev trukket op sugede det vand ind fra karret, og
når stemplet blev trykket ned,
blev vandet presset ud i slangen.

hold gældende. Det er klart vigtigere at være sprøjtefører end at
være vandbærer.
Stenløse Sogns Sprøjte er af en
lidt speciel type, idet den havde
to pumpecylindrer. Vandet blev
styrtet ned i et stort kar, hvori de
to pumpecylindrer var anbragt.
Cylindrerne var forbundet med
den lange pumpestang på en sådan måde, at når stemplet til den
ene cylinder af pumpestangen

At det var noget med tryk på kan
man forstå, når der skulle en
slangemester og tre slangevægtere til at styre slangen foruden
strålemesteren, der holdt i strålerøret og bestemte, hvad der skulle sprøjtes på. Som regel var der
også 4 mand til at trække og
trykke på pumpestangen for at
kunne opnå et tilstrækkeligt tryk.
Tidligere var der ofte på de lidt
større godser og herregårde en
sprøjte, men med den nye lovgivning i 1764 blev det lagt ud
til de enkelte sogne at etablere et
brandberedskab. Det blev bestemt, at der i alle landsbyer
skulle være en slangesprøjte med
tilbehør og 1. januar 1865 bortfaldt ”Hovedgodsejernes” forpligtelse til at holde sprøjte og
nu blev det pålagt alle kommuner at anskaffe sprøjte og
fornødne redskaber så som stiger, brandhager og spande.
Fra Stenløse Sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol er
der er referat af et møde, hvorfra
det fremgår, at man i Stenløse er

lidt bagud i hvert fald på dette
område. Ved pastor Balslevs
hjælp med tydningen står der i
referatet:
”Fangel har allerede i året 1833
anskaffet dem en fortrindelig
sprøjte med alt tilbehør, hensigtsmæssigt placeret i eget opført, grundmuret, teglhængt hus
midt i byen.
Stenløse Sogn har endnu ingen
sprøjter, når undtages herregaardsprøjten på Lindved; men
beboerne har nu taget den beslutning, at Stenløse og
Svendstrup byer, der er hinanden beliggende, vil i løbet af 2 á
3 aar anskaffe dem en sprøjte
med alt tilbehør, og hus.
Wullerslew, som er større, og de
andre fraliggende byer, vil ikke
kunne være tjent med at sprøjten placeres i Stenløse, de har
derfor taget den beslutning, inden 3 aar at have anskaffet dem
en sprøjte med alt tilbehør og
hus placeret på et hensigtsmæssigt sted midt i byen.
Den successive indsamling af
pengene til at bestride denne betydelige udgift vil allerede
straks begyndes”.
Hvor ussel og primitiv den indkøbte sprøjte kan virke i dag, er
der ingen tvivl om, at udgifterne
til en sådan sprøjte har været store, og noget der har belastet det
lille sogns økonomi i betydelig
grad.
Af det næste referat i ”Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol” der omhandler sprøjten dateret 16/7 1858 fremgår
det, at man har modtaget en skrivelse fra H. Gamst & H.G.
Lunds efterfølgere, et firma i
København, der anbefaler deres
etablissement ved anskaffelse af
sognesprøjter. Det kan virke lidt
underligt at der allerede en måned efter at man har besluttet sig
for at anskaffe en sprøjte i Sten-

løse Sogn er et firma i København, der har fået denne oplysning. Nå, der er ikke så meget
nyt under solen.
På grund af mine manglende evner til at tyde ”Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol” er
det ikke lykkedes mig endnu at
deciffrere de mange notater i en
sådan grad, at det har været mig
muligt at følge historien om anskaffelsen af sprøjten. Jeg vil
derfor være så fri på dette sted at
spørge, om der skulle være en
eller anden, der kunne tænke sig
at være med til at læse de gamle
protokoller igennem og eventuelt
oversætte dem til nudansk i håbet om et finde slutningen på historien om den gamle sprøjte.
Nu står sprøjten der i sit
”udmærkede grundmurede og
teglhængte hus” og går langsomt
til. Jeg har i mine undersøgelser
om sprøjten været i kontakt med
Odense Bys Museum, men ingen
vidste noget om sprøjten og ingen synes at bekymre sig om
dens videre eksistens. Det er
med den ligesom de gamle vindmøller. Tidligere fredede man
dem, men der er nu så mange
møller og så mange møllelaug,
så det er man holdt op med. Det
samme gør sig gældende for
sprøjternes vedkommende. Dem

har man i museumsregis også
nok af. En gruppe brandmænd
ved Odense Brandvæsen har for
nogle år siden restaureret en lignende sprøjte. Efter en noget
omflakkende tilværelse er den
nu endt i al ubemærkethed på et
af Odense Museums depoter ude
i det der før var kamgarnsspinderierene, så gamle brandsprøjter
er der absolut ingen der interesserer sig for. Det synes jeg er
synd. Jeg kunne godt tænke mig
at være med til at restaurerer
”vores sprøjte”. Det kunne da
være morsomt, hvis man kunne
lukke portene op til sprøjtehuset
og indenfor finde en flot sprøjte,
der kunne ligne den, man for så
mange år siden investerede i her
i Stenløse Sogn. Er du interesseret i at være med, så kontakt
mig. Jeg er i arkivet næsten hver
mandag formiddag – undtagen i
skoleferierne.
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Gadefester og det sociale samvær
Af Jørgen Tølløse
Da lokalhistorisk arkiv startede
for 13 år siden, arbejdede vi med
et slogan, som andre også havde
brugt: Det lød: VI INDSAMLER
”FRA FORTIDEN, I NUTIDEN, FOR FREMTIDEN”.
Et oplagt emne, der hurtigt kan
blive fortid, er gadefesterne. I
september 2004 udsendte vi derfor et brev til nogle udvalgte personer, som vi fortalte om vores
projekt ”GADEFEST”, og denne
artikel må ses som et foreløbigt
resultat. Vi forsøgte at finde én
fra hver gade, som
1) havde boet her længe og/eller
som
2) vi vidste eller troede havde
interesse for vores lokalhistorie.
Indsamling af oplysningerne
Vi bad i brevet om oplysninger
om, hvornår der havde været gadefester, hvordan den/de var blevet arrangeret, og hvordan de
blev afviklet. Samtidig bad vi
om fotografier fra festerne. Dem
ville vi scanne og derefter bede
indsenderne eller andre om at
analysere for personnavne. Vi
har på den måde fået sat navne
på mange af beboerne, som arkivet ikke før har haft billeder af,

selv om de på forskellig måde
har været og måske stadig er en
del af lokalsamfundet og dets historie.
Inden skolernes efterårsferie
kontaktede jeg som projektleder
de mennesker, jeg ikke havde
hørt fra. De var meget venlige,
og nogle ville gå i gang - og
gjorde det. Andre henviste til andre mennesker i gaden, som måtte vide mere. Det lykkedes de
allerfleste steder at få kontakt,
men nogle få bakker/gader har
ikke svaret endnu. Vi har indtil
nu modtaget ca. 170 billeder fra
ca. 20 mennesker, og hvis nogen
har flere er de stadig velkomne.
Foruden oplysninger om festerne
viste det sig, at vi også kunne få
oplysninger om bakkernes historie og ikke mindst billeder fra
bakkernes start med huse under
bygning og udsigt til Odense
Ådal. Mange mennesker skrev
om tiden der var gået, andre fortalte noget i telefonen eller hos
købmanden om livet herude.
Hvor har der været gadefester?
Gadefesterne har været afholdt
næsten alle steder i Skt. Kle-

Telt på Kildebakken ved en af gadefesterne
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mens. Det drejer sig typisk om,
at beboerne i en kortere gade eller et vænge, slår sig sammen og
holder en gadefest. De lange veje som Svenstrupvej og Skt. Klemensvej har ikke holdt gadefester. Det længste vejstykke, som
vi i dag kender til, er Grønvej fra
nummer 65 og opefter, hvor man
har afholdt en gadefest ca. hvert
andet år, men det bærende element har her været den NABOHJÆLP, som man etablerede, da
man en overgang var meget plaget af tyverier.
Andelsboligforeningen Solglimt
og dens ejerboligforening på
Svenstrupvej har afholdt nogle
sammenkomster på Skt. Klemensparkens Plejehjem, bl.a. har
man i kantinen spist mortensand. Desuden har man hørt et par
lokalhistoriske foredrag med lysbilleder om sognet, idet mange
af beboerne har været tilflyttere
fra andre dele af landet eller blot
fra Odense, men de lokale indflyttere, der havde boet her i
mange år, har bagefter sagt, at de
også hørte og så noget, de aldrig
før havde set eller tænkt over.
Skt. Klemensparken med Østerdalen og Vesterdalen her i flere
år i træk lavet et arrangement en
lørdag, hvor man på arealet over
mod Norddalen opstillede telte
med loppemarked, hoppepude
for børnene samt andet gøgl.
Desværre fik man på grund af
dårligt vejr i 2003 et kæmpeunderskud, så man siden ikke har
turdet binde an med en ny ”Skt.
Klemens Festival” en af de sidste dage i august.
Det fortælles, at der også i Østerdalen og Vesterdalen, da området var nyt ca. 1980, har været
afholdt sammenkomster for mindre enheder dvs. en husrække eller lignende.

Skt. Klemensvænge og Kirkestenten har grundejerforeninger,
som man skal være medlem af. I
forbindelse med den årlige generalforsamling eller afvikling af
de fælles pligter har man til tider
haft et social samvær/gadefest.
Knud Jacobsen, Skt. Klemensvænge fortalte mig kort før
sin død, at man også havde en
”dameklub” dvs. damerne fra vejen gik i biografen sammen, og
da vi nu er i det 21. århundrede,
slutter de af med at gå på cafe.
På Vossevangen fejrede man 25
års jubilæum i 1992. Da de første beboere flyttede ind bl.a. familien Lægteskov-Carlsen, sang
de strofen ”På Vossevangen dér
vil jeg bo…”. Ernst Andersen,
der havde udstykket grundene,
fandt, at det kunne vænget godt
hedde - og sådan blev det. Ved
gadefesten for at fejre de 25 år
spillede Ernst Andersen violin
og tryllede for børn og voksne,
og man sang naturligvis ”På
Vossevangen…”.
På Solvangen fejrede man Sct.
Hans. Børnene stillede op med et
par bannere, og når Odense Pi-

gegarde drog forbi på
Skt. Klemensvej på
vej til De Konservatives Sct. Hans fest på
sletten i Svenstrupskoven, sluttede børn
og voksne sig til optoget. Efter festen gik
man hjem og fejrede
aftenen på en terrasse,
og det var så den gadefest.
Nogle af Bøgebakkens beboere har også
fortsat gadefesterne
ved at tage på en tur
hvert år til en ny af de
fynske øer. I denne
tur deltager også nogle af de familier, der
er flyttet fra bakken,
men hele bakken har
i k k e deltaget.
Kløverbakken har de sidste år
lagt stærkere ud ved at holde to
årlige fester.
Udover disse gadefester kendes
også en speciel ”fest” omkring
det sociale samvær. På Svenstrupbakken boede i en årrække
en svensk dame, Inga Högerstrand. Hun var vant til Luciaoptog den 13. dec. Hun samlede derfor bakkens børn og lærte dem luciasangen. Der blev også syet luciadragter, og så gik
børnene i 1970érne og 80érne rundt og sang i hjemmene
og blev beværtet med appelsiner etc. Nogle af forældrene samledes efter optoget til
glögg og æbleskiver til en
hyggelig ”Før-juleaften”.
Luciaoptogene sluttede vist
først i 90érne, da en af
”børnene” var blevet over 20
år og 2 m høj.
Udover disse fælles gadefester har der selvfølgelig været afholdt sammenkomster
for naboer, som man igennem årene er blevet knyttet
sammen med. Og fælles for

det hele er, at så længe der var
børn i og på gaden, kendte man
hinanden bedre og mere. I den
forbindelse indgik skolen selvfølgelig også som en faktor, idet
mange forbindelser, bekendtskaber og venskaber er blevet etableret i forbindelse med forældresammenkomster etc. Tilbage i
60érne og 70érne, mens skolen
kunne holde skolekomedie, samledes vel nok ca. 300 mennesker
til hver af de to-tre forestillinger
med efterfølgende kaffebord og
hyggelig og livlig snak..
Hvornår har der været gadefester?
Det viste sig at være et meget
svært spørgsmål at få besvaret.
Sommetider har folk fra samme
gade sagt ”Aldrig”, andre gange
har andre fra samme gade sagt:
”Ja, det har vi vel haft en tre-fire
gange”. Så at gøre det præcis op
er ikke let. Et enkelt sted - på Elmebakken - har vi en initiativtager i Erik Hellerup Madsen, som
for hvert år har samlet indbydelse, regnskaber, sange, manuskripter til taler etc. sammen, så
aktiviteterne der er veldokumenterede.
Ud fra de mere dokumenterede
gadefester har jeg indtryk af, at
de afholdes på en nogenlunde

På vej med maden

22

fast dag: Den første eller den
sidste lørdag i skolernes sommerferie. Men helt generelt afholdes festerne en lørdag i sommertiden. Der kendes kun een
undtagelse, og det er Svenstrupbakken som også har afholdt en
fest i Stenløse Forsamlingshus
en lørdag i vintersæsonen. Dér
havde man til gengæld udvidet
vejen med de huse på Svenstrupvej, der stødte op til bakken.
Hvem inviterer til hvad?
Invitationen udgår typisk fra en
eller et par familier, som synes at
nu bør der være en sammenkomst, så man rigtig får snakket
med de familier, som man hilser
på, når man færdes på vejen. I
den forbindelse må vi nok vende
tilbage til Ernst Andersens deklarationer med den forhadte påtaleret. En af bestemmelserne i
påtaleretten er faktisk, at der ikke må plantes hæk ud imod vejen. Det betyder altså, at samfundet bliver lidt mere åbent, end
hvis man bor bag en 2 m høj liguster- eller bøgehæk. Den
”manglende” hæk gør, at man
får lidt mere tid til at nikke og
hilse på dem, der går eller kører
forbi.
Invitationernes form har unægtelig ændret sig i takt med, at com-

En tur med Åfarten er også en fest
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puterne med div. tekst- og scanningsprogrammer har holdt deres
indtog i de private hjem.
Det typiske forløb er, at første
henvendelse nævner en dato og
spørger, hvem der (principielt)

Mens bakken var fyldt med
børn, startede man typisk med en
række fællesaktiviteter for dem.
På billederne kan man se, at der
har været konkurrencer i at kaste
bolde i ringe der lå på jorden, el-

Paella – leveret af slagter Jens Jensen

vil være med. På det grundlag
går den oftest selvbestaltede
gruppe i gang med at komme
med forslag til sted - oftest en
carport evt. udvidet med et lånt
telt eller et telt opført af lægter
og presenninger opbygget af de
lokale praktiske folk. Man medbringer typisk selv stole, mens
arbejdsgruppen organiserer borde fra de nærmeste naboer.
Hvad starter gadefesten?

ler gennem ringe der hang i luften. Der har været løb, hvor man
har skullet flytte sig fra post til
post og løse div. opgaver.
Væddeløb på trehjulede cykel ad
en rute, som var tegnet på fliserne med kridt. Sækkevæddeløb,
hvor såvel børn som voksne
skulle løbe stående i en sæk. Skiløb for mange, idet der var udlagt to brædder hver til fire voksne, som så i takt skulle flytte sig
fremad. Om det har været sjovest for deltagerne eller for tilskuerne er vist ikke til at gøre
op.
Skovbrynets beboere har været
aktive på flere måder. De har
nærmest haft en tradition med en
tidlig morgen i maj måned at gå
på fugletur i den nærliggende
Stenløse Skov med efterfølgende
forstærket morgenbord. Endvidere har nogle af beboerne deltaget i cykelløbet ”Taasinge rundt”
Et af de mere avancerede arrangementer har nok været på områdets korteste vænge: Vestervangen. Da børnene boede hjemme,

startede man med en frokost med
sild og dertil hørende våde varer,
derefter afholdtes en bordtennisturnering, så gik man over til
kaffen og mere leg for børnene.
Om aftenen var der fælles spisning. Men man har måttet erkende, at efterhånden som børnene
flyttede hjemmefra, og de voksne blev mere voksne, er frokosten gledet ud, og man går direkte til bordtennisturneringen efterfulgt af middag med dertil hørende præmieoverrækkelse.
Bystævnet har inden aftenfesten
foretaget en eller flere udflugter.
Vi har billeder fra en tur der gik
til Odense, hvor man sejlede på
åen med udflugtsbåden med tilhørende jazz-koncert.
Flere steder fortæller man, at
børnene - som nu er voksne med
egne børn - stadig kommer hjem
til disse fester, og nogle steder
deltager tidligere beboere stadig
i arrangementet.
Selve gadefesten
Tallerkener, bestik og mad har
de enkelte selv medbragt enten
som færdigretter eller i form af
kød til at lægge på den fælles
grill. Slagter Jens Chr. Jensen,
Møllevej 6 har ofte leveret grillen til tider med kød, indtil han
stoppede sommeren 2003. Kløverbakken har efter den tid købt
en halv gris i Nr. Broby, fået den
parteret og grillet den.

Spisningen begyndte ofte ved 19
-tiden. Påklædningen har jvf. bil-

Festtale ved gadefest på Skovbrynet

lederne næsten altid været tvangfri, dog oftest lidt over det joggingtøj, som præger billederne
fra eftermiddagens arrangementer. Der ses kun en enkelt i en
mere festpræget kjole med stor
broderikrave.
Drikkevarerne har været afstemt
efter den enkeltes smag eller maden, så der ses på billederne rødvin, hvidvin, øl og vand.
Mens man spiste, har der til tider
været forskellige indslag som
f.eks. en række drillende spørgsmål på et ark papir, som sidemanden derefter har rettet efter
ordstyrerens diktat. Måske efterfulgt af en præmie med ret til oprydning.
Mange steder har der nok været
musik og i hvert fald mange klare stemmer ud i aften- og nattestilheden. Et par steder har man
måttet gå så formelt til værks, at
man på forhånd søgte Odense
politi om tilladelse til opstilling
af telt på vejen samt tilladelse til
at spille musik til kl. 01. Så var
der ikke noget at komme efter.
Men man har til tider også fået
lidt kultur med. På Elmebakken
har Erik Hellerup Madsen fortalt
om jernbanens historie (190654), den gik i deres baghaver og
om kalkgravning i engene ved
åen. På Vårvangen har forfatteren af artiklen fortalt om vangens historie - og hørt meget nyt
om samme og undervejs oplevet
flere indlæg med korrektioner,

mens man diskuterede, om der
havde eller ikke havde været gadefest før. Spørgsmålet er ikke
endeligt afklaret.
Afslutning
Arbejdet med at indsamle stof
om gadefesterne har været meget
interessant og har reddet mange
billeder og oplysninger om det
sociale samvær i forstaden/
sovebyen.
For de ældste bakkers vedkommende har livet formet sig meget
anderledes end i dag. Husmødrene gik hjemme, børnene var
hjemme og de fleste var i samme
situation: haverne skulle de selv
anlægge og ofte blev de anlagt
med kartofler og grøntsager, og
da hækkene var små var det
nemmere at falde i snak. Den generation er nu afløst af en ny,
hvor de voksne og børn forlader
husene om morgenen og først
dukker op om eftermiddagen, og
oftest er haverne anlagt, og folk
er etableret med vennekredse
etc.
Men der er vel stadig brug for at
samles en gang om året til leg
for børn og voksne og en fælles
snak - en gadefest og det sociale
samvær.
Hvis I på jeres vej ikke har det,
hvorfor så ikke prøve i sommeren 2005?
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Annexgårdens historie
Af: Svend Dirksen

I 1755 ejede godsejer Adam von Holsten til
Holstenhus Langesø gods flere gårde i Stenløse,
blandt andre den gård som vi i dag kender som Annexgården, Dahlsvej 75, men som dengang lå Stenløse Bygade 3.

3) Fæsteren holder gårdens bygninger så forsvarligt, at de altid
kan passere et lovligt syn. Ligeledes holder han besætningen i
forsvarlig stand. Han dyrker og
driver gårdens grund, ager og
eng både i byen og marken som
det sig bør. Han opelsker skov,
hvor der findes sådan på grunden
samt planter pil, humle og frugttræer som det sig bør, således at
intet af gårdens grund overdrages til andre, lejes ud eller på
mindste måde forringes.

Annexgårdens stuehus som det ser ud i dag

Når vi i artiklen gennemgår Annexgårdens historie, er det egentlig også dansk landbrugs historie
i de sidste 250 år. I 1755 var gårdene fæstere under godserne
med fæstekontrakter. I slutningen af 1700-tallet blev jorden
udskiftet, så hver bonde fik ansvaret for sin fæstejord. Her i
Stenløse skete det i 1779. I løbet
af 1800-tallet gik man fra at være fæstere til at være selvejere. I
slutningen af 1800-tallet blev
landbrugsdriften lagt om fra
korn til forædlede landbrugsproddukter, hvor andelsmejerier og slagterier var en forudsætning. I 2. halvdel af 1900tallet fik vi lovændringer, hvorved man kunne forpagte og senere overtage flere gårdes jorde, så
vi i dag har få ejere af jorden i
sognene.
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2) Så længe fæsteren, ovennævnte Hans Nielsen, er fri for hoveri
svares en årlig landgilde på 26
rigsdaler. Desuden kører han
hvert år regnet fra 1. maj 10
kørsler mellem Stenløse og
Odense. Dog kan der ikke blive
mere end een kørsel pr. dag. Fæsteren skal være klar til at køre
en time efter tilsigelse. Hvis fæsteren laver hoveri svares kun 8
rigsdaler i landgilde.

1755-1800: Hans Nielsen
Ungkarl Hans Nielsen fik i 1755
en gård i fæste, idet han allerede
i 1753 havde fået fripas dvs. fritagelse for at blive soldat og for
stavnsbåndet. Fæstet havde tidligere tilhørt Knud Rasmussen
og hustru, men de var nu begge
døde. Gårdens værdi var opgjort
til 7 tdr hartkorn, som var en nogenlunde fælles størrelse for gårdene her i sognet. Han fik fæstet
på følgende vilkår, idet fæstebrevet er søgt omskrevet til mere
nutidigt dansk:
1) Han betaler til rette tid og efter tilsigelse alle de kongelig
skatter såvel ordinære som ekstraordinære, som enten allerede
er blevet pålagt eller senere vil
blive pålagt ham.

4) Fæsteren retter sig efter mig
og i mit fravær min beskikkede
fuldmægtigs bestemmelser. Ligeledes retter han sig striks efter
kongelig majestæts love og forordninger samt dette fæstebrevs
indhold. Hvis ikke disse bestemmelser overholdes, har han forbrudt sit fæste og denne kontrakt
kan hæves.
5) Indfæstningen har han i dag
betalt til mig, hvorved han også
er godtgjort for, hvad han betalte
for sit fripas for 2 år siden.
Holstenhus den 2. April 1755
von Holsten
1800-1848: Lars Madsen
I 1800 opgav Hans Nielsen fæstet og Adam Chr. von Holsten
gav det for 200 Rd. videre til

Lars Madsen fra Dømmestrup.
Lars Madsen fik fæstet på livstid, men der var kommet nogle
tilføjelser ind i fæstebrevet, bl.a
står der i par. 7: ” Den forrige
fæster Hans Nielsen med hustru
forsyner Lars Madsen med ophold og underhold fra gården efter den indgåede kontrakt”. Der
er altså tale om en aftægtskontrakt .
Lars Madsen overtog gården den
5. dec.1800. Året før havde han
giftet sig med Johanne Hansdatter som var datter af den forrige
ejer Hans Nielsen og Anne Pedersdatter.
De unge mennesker fik i de følgende år bl.a. to sønner: Mads i
1801 og Hans i 1813.
Desuden fik de døtrene : Karen i
1918 og Johanne i 1821.
I 1840 ansøgte baroniet Holstenhus canceliet dvs. centraladministrationen om tilladelse til at afhænde to fæstegårde i Stenløse,
så de kunne blive selvejergårde.
Det var Jens Rasmussen gård
dvs. Vangeledgård samt Lars
Madsens gård dvs. Annexgården.

menlagt med matrikel 4a og i
øvrigt var der flg. bestemmelser
knyttet til salget: Gårdejer Jens
Rasmussen, Vangeledgård har
tørveskær i parcellens sydlige
ende. Han skal have uhindret vej
til tørvekørsel fra mosen, hvorfor
en 3 alen bred vej kan føres over
sælgerens hovedlod. ”langs med
samme vestlige hegn, hvorfra
den fortsætter sit løb langs med
den solgte lods vestlige hegn
indtil mosen”.
1889 til 1906: Christian Rasmussen

havde indtil ca. 1880 selv kærnet
smør, og ved salget i 1906 indgik flere redskaber til mejeri- og
bryggervirksomhed i handelen..Men da man måtte vente flere dage, inden der var mælk/
fløde nok til at kærne smør med,
blev det et uensartet produkt,
som ofte måtte sælges som mastesmør, dvs. at det var bedst
egent til at smøre skibsmaster
med. Herregårdene havde mælk
og fløde nok, så de kunne kærne
smør oftere og dermed levere et
godt produkt, og desuden ansatte

Mælkevogn ved Dalum mejeri med gamle Hans som kusk

1848 til 1889: Hans Larsen
Den 17. jan. 1848 fik Hans Larsen skøde på Annexgården efter
at have betalt 7.000 rigsdaler for
gården. Gården lå den gang stadig på Stenløse Bygade 3.
Hans Larsen havde en bror
Mads. som var sindssyg. Hans
oprettede i 1855 en aftægtskontrakt, hvori han lovede Mads
livsvarig forsørgelse, ophold,
daglig føde, gangklæder samt 4
Rigsdaler hver den 1. maj og 1.
november. Hvis Mads hellere
ville bo hos en af sine søskende,
ville Hans stadig give ham det
samme. Mads døde ugift i 1861.
Allerede i 1858 solgte Hans Larsen matr. 13c af Stenløse til
gårdejer Jens Nielsen af Stenløse
for 4.000 Rd. Jorden blev sam-

Hans Larsen var gift med Maren
Hansen, og der foreligger ingen
oplysninger om, at de havde
børn. I 1889 var Hans Larsen
blevet 69 år. Han solgte Annexgården til sin søstersøn, Christian Rasmussen for 26.000 kr. I
handelen indgik hele gårdens besætning, avl, afgrøder, inventar
samt indbo uden undtagelse.
Samtidig oprettedes en aftægtskontrakt mellem Christian Rasmussen og morbroderen Hans
Larsen og tanten Maren Hansen,
hvorefter de var sikret en livsvarig aftægt.
Allerede da Christian Rasmussen
overtog gården i 1889 var der
begyndt at ske store ændringer i
landbruget. De enkelte gårde

de dygtige mejersker til at stå for
mejeriets drift. Fra ca. 1880 begyndte bønderne at slå sig sammen og oprette andelsmejerier. I
1895 er tanken nået her til, og
lærer Niels Teglbjærg, Stenløse
Skole satte sig i spidsen for Dalum Mejeri ved Hjallesebækken
på Mejerivej i Dalum. Annexgården indtrådte i som andelshaver.
1906 - 1918: Hans Chr. Hansen og Johs. Vejstrup.
I 1906 solgte Christian Rasmussen Annexgården til Hans Chr.
Hansen og møller Johannes Vejstrup. Siden 1755 havde gården
været i samme families eje, enten ved at gården var gået videre
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i lige linje eller som i 1889 ved
at en søstersøn overtog gården. I
1903 byggede man på Dahlsvej
75 nogle bygninger af genbrugsmaterialer fra Dalum Mølle, bl.a.
ses nogle tykke bjælker stadig i
ejendommen. 1907 blev stuehuset opført på Dahlsvej 75, så alt
indbo og funktioner nu var flyttet ud fra Stenløse Bygade 3.
Ved handelen i 1906 fulgte besætning og redskaber med.
Blandt redskaberne fandtes nogle mejeri- og bryggeredskaber,
som formentlig har været brugt,
da gårdene selv kærnede smør.
Ifølge købsaftalen overtog køberen leveringsaftalen med Dalum
Andelsmejeri
Hans Chr. Hansen fra Damgård
og Johannes Vejstrup havde i
fællesskab købt gården i 1906.
Allerede den 25. marts 1907 ophæves denne aftale, hvorefter
Hans Chr. Hansen blev eneejer
af Matr. 18b, 13h og 13f samt de
på 13f værende bygninger. Hans
Chr. Hansen skulle forrente
6.000 kr til gårdejer Henrik Rasmussen fra Stegsted.
Johannes Vejstrup fik matr. 13a,
der er hovedparcellen med bygninger på Dahlsvej 75. Han skulle fra juni termin 1906 forrente
og afdrage en førsteprioritet på
10.000 kr. til gårdejer Ole Rasmussen, Sanderum.
1918-20: Skiftende ejere
De følgende par år blev meget
turbulente for Annexgården. Om
det hørte sammen med 1. verdenskrigs afslutning, og at nogle
mennesker havde tjent mange
penge, som skulle placeres vides
ikke. Man talte meget om
”gullaschpenge og gullaschbaroner” dvs. de mennesker der under 1. verdenskrig (1914-18)
havde solgt konserves og fødevarer til vestfronten
1. juli 1918 solgte Johannes Vej27

Ebba og Anton Knudsen

strup Annexgården til gårdejer
Jørgen Hansen fra Sanderum for
97.000 kr.
Allerede 10 dage efter solgtes
gården videre til proprietær Anton Theodor Christensen, Bøgegård Væde for 100.000 kr.
Den 31. aug. 1918 transporterede Anton Theodor Christensen
købekontrakten videre til Anders
Bramvel Rasmussen for 106.750
kr.
Den 23. september 1918 blev der
indgået en købekontrakt mellem
Anders Bramvel Rasmussen og
gårdejer Christian Adolf Sørensen, Alsbo med en købesum på
114.000 kr.
Den 8. sept.1919 fik gårdejer
Hans Jørgensen, Fædresgave
skøde på ejendommen fra Christian Adolf Søresen for 112.000
kr. Den faste ejendom sattes til
57.000 kr, mens resten var for
løsøre.
På et år var gården således steget
fra 97.000 kr til 112.00 kr eller
15 % og den havde været handlet fem gange.
1921-1956: Anton Knudsen
Den 2. dec. 1920 oprettedes en
købekontrakt mellem Hans Jørgensen og Hans Carl Mads Anton Knudsen om køb af Annexgården for 100.000 kr. Gårdens

areal blev i 1946 opgjort til 56
tdr. land.
Anton Knudsen var født i 1894 i
Bederslev og havde gået på Otterup realskole og på Dalum Landbrugsskole 1914-15. Han var gift
med Ebba Rasmussen, der var
født i 1899.
Anton Knudsen drev de første år
et traditionelt landbrug med
vekslende afgrøder og dyrehold.
Han kørte samtidig mælketur til
Dalum Mejeri. Ruten startede på
Annexgården, ad Vangeledgårdsvej, Stenløse Bygade og videre ad Odensegyden?? Stenløsegyden??, den nuværende Stenløsevej. Der blev hentet mælk
ved alle brug, uanset hvor små
eller store de var.
Anton Knudsen havde som tidens skik både karl og pige. Den
sidste fodermester var Aage
Thomsen, nu Vangeledgårdsvej
30. Han holdt op ca. 1935 og siden har der ikke været kvæg på
bedriften.
Driften blev lagt om til korn, frø
og grøntsager. De sidste blev
solgt gennem GASA i Odense.
På et vist tidspunkt gik man over
til at leje mandskab til arbejdet i
sæsonen. Da Anton Knudsen

havde en selvbinder, rykkede
han ud og høstede for naboerne,
imod at de hjalp ham med høstarbejdet, der bestod i at høste for
(slog skår) rundt om kornmarken.
I 1947 kom entrepenør Kaj Rasmussen fra Aarslev med en mejetærsker for at høste frøavlen.
Det blev en begivenhed for egnens landmænd inklusiv godsejer Langkilde Bramstrup. De
strømmede til for at se den ny
tids maskine. Allerede i 1954
forlod den sidste hest gården og
blev afløst af en traktor. Anton
Knudsen førte an med de nye tider.
1954-2001: Knud Peder Knudsen

hestestald om til svinstald, men
det var kun en kort tid han havde
svin. Han fortsatte med at forny
maskiner - købte blandt andet
en mejetærsker med tank, for så
kunne man spare mandskab til at
passe påfyldningen af sække etc.
Knud Peder og Katrine Knudsen
fortsatte arbejdet til engang i
1990érne, hvor Hans Damgård
forpagtede ejendommen. Den 1.
sept. 2001 var det slut. Hans
Damgård købte hele ejendommen og Knudsens flyttede til
Kirkestenten 19.
Annexgården er som så mange
andre gårde i sognet og landet
over ophørt som selvstændige
landbrug som ofre for tidens rationalisering og deraf flg. sammenlægninger.

Tidstavle for
Annexgården
matr. 13a
År Ejer:

Kathrine og Knud Peder Knudsen

I 1954 forpagtede sønnen Knud
Peder Annexgården. Han giftede
sig den 20. okt. 1956 med Katrine, og de flyttede ind på gården.
Forældrene flyttede op på Møllebakken 19, men allerede året efter omkom Anton Knudsen ved
en færdselsulykke. Ebba Knudsen blev som enke boende indtil
hun døde i 1992.
Som nævnt havde Knud Peder
forpagtet gården i 1956. I 1959
skiftede Ebba Knudsen med sin
søn, og han købte gården.
Knud Peder Knudsen fortsatte i
første omgang i faderens fodspor. I 1955 havde man købt en
mejetærsker og bygget ko- og
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Holstenhus Gods Hans Nielsen
Holstenhus Gods Laurs Madsen
Hans Larsen
Christian Rasmussen
Johannes Vejstrup
Jens Jørgen Hansen
A. Th. Christensen
Anders Bramvel Rasmussen
Chr. Adolf Søresen
Hans Jørgensen
Hans Carl Mads Anton Knudsen
Knud Peder Knudsen
Hans Damgård

Angivelse af fødsels- og dødsår
ud fra Folketællingslister og kirkebøger.
Folketællingens aldersangivelse
er trukket fra folketællingsåret,
og facit er med nogen usikkerhed bl.a. afhængig af tidspunktet
på året for tællingen.
1787:
Hans Nielsen f. 1749
Anne Pedersdatter F. 1751
Niels Hansen f. 1775
*Johanne Hansdatter f. 1777
Anne Hansdatter f. 1780
1801
Lars Madsen f. 1767
*Johanne Hansdatter f. 1777
Mads Larsen f. 1800
1834
Hans Larsen f. 1813
Karen Larsdatter 1819
Johanne Hansdatter f. 1821
1850
Hans Larsen f. 1814
Johanne Hansdatter f. 1779 (77)
Mads Larsen f. 1815
1855
Hans Larsen f. 1814
Johanne Hansdatter f. 1776
Maren Hansdatter (Hansen) f.
1827 F
æ
1901 s
ChristentRasmussen f. 1847
e
(enkemand)
r
Maren Hansine
Rasmussen f.
1890 :
Maren Hansdatter (Hansen) enke
f. 1828

Antonsen, Finn - Skt. Klemens
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Givere
Batchelor, Tony og Myrtle - Skt. Klemens
Boe, Per og Tove - Skovbrynet
Brandt, Hanne - Stenløse
Brandt, Vibeke - Skt. Klemens
Brixner, Finn - Fangel
Degn-Andersen, Olav - Stenløse
Dirksen, Svend - Skt. Klemens
Edlefsen, Ib Blohm - Svendborg
Georgsen, Flemming - Herning
Grodt, Erik Lauridsen - Skt. Klemens
Hansen, Egon - Dalum
Hansen, Gerda - Skt. Klemens
Hansen, H.V. - Dalum
Hansen, Hans Broby - Skt. Klemens
Hansen, Henning - Korup
Hansen, Henning Gorm - Aarslev
Hansen, Ole - Skt. Klemens
Hansen, Ruth - Skt. Klemens
Hellerup Madsen, Erik - Skt. Klemens
Hemberg, Helge - Stenløse
Holm, Bente - Stenløse
Iversen, Jette - Damhaven
Jensen, Inger Munch - Odense M.
Jensen, Jens Christian - Skt Klemens
Jensen, Kaj - Stenløse.
Jensen, Kaj - Skt. Klemens
Jensen, Mogens - Skt. Klemens
Jensen, Ove - Dalum
Jochumsen, Henning - Knarreborg
Johansen, Kirstine - Skt. Klemens
Jørgensen, Flemming - Skt. Klemens
Karnøe, Georg - Skt. Klemens
Kjær, Ewald - Skt. Klemens
Kristensen, Eva - Skt Klemens
Kristensen, Steen - Stenløse
Larsen, Jytte Boe - Skt. Klemens
Laursen, Kai - Skt. Klemens
Lempert, Jens - Stenløse
Lindorff, Jytte - Skt. Klemens
Lund, Knud - Skt. Klemens
Lægteskov-Carlsen, Valborg - København K.
Markussen, Hanne og Steen - Skt. Klemens
Martinussen, Ib - Stenløse
Moreau Jørgensen, Palle - Skt. Klemens
Mortensen, Margit - Stenløse
Moseholm Rasmussen, Lene - Skt. Klemens
Nielsen, Lars Arvid - Skt. Klemens
Nielsen, Tove - Bramminge
Pedersen, Kurt - Skt. Klemens
Rasmussen, Knud - Volderslev
Rasmussen, Knud Erik - Volderslev
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Schröder, Hanne Arnborg - Himmelev
Skt. Klemensskolen
Skt. Klemens-Fangel Idrætsforening
Sløk, Ruth - Skt. Klemens
Stadsarkivet - Odense
Sørensen, Claus - Odense NV
Terkelsen, Gunner Krogh - Skt. Klemens
Therkildsen, Inge - Stenløse
Thomsen, Aage - Stenløse
Thorsgaard, Hanne - Odense C
Trommer, Aage - Skt. Klemens
Tølløse, Jørgen - Skt. Klemens
Vejstrup, Bant - Skt. Klemens
Vraakjær, Bent og Bente - Skt. Klemens
Wulff, Kirsten - Skt. Klemens
Listen omfatter årene 2003 samt 2004. Giverne er
både de mennesker, der har givet arkivet arkivalier, billeder etc., og de mennesker som har lånt arkivet materialer til kopiering.
Arkivet benytter lejligheden til at takke alle givere

Rettelse til Årsskriftet 2004.
Vore opmærksomme læsere har fundet en fejl i artiklen i årsskriftet fra 2004. Det drejer sig om Stenløse
Bygade 3. Der er fejl i teksten om ejere og salg af jord. Vi har modtaget følgende bemærkninger fra
Flemming Georgsen, søn af Ingeborg og Marius Georgsen:
”Vedr. Stenløse Bygade 3, Matr. 41 m.m. (13 f).
Der er fejl i teksten om ejere og salg af jord.
Peter Christensen kan ikke have købt ejendommen i 1926 (måske skulle der have stået 1936,hvilket bedre kan passe). Marius Carl Georgsen underskriver sammen med daværende ejer Anton Peder Jensen
"Foreløbigt og betinget Skøde" den 12. februar 1930.
Endeligt og ubetinget Skøde\ Matr. 13 q, underskrives den 8. september 1930 af A.P.
Jensens "i uskiftet Bo hensiddende Enke" Sigrid Jensen og Marius Georgsen.
Der omtales i teksten, at der i 1940erne blev solgt en byggegrund til Marius Georgsen, dette er ikke korrekt, der blev af daværende ejer Peter Christensen solgt en mindre trekant jord som tillæg til matr. 13 q.
På det tidspunkt var der stadig skomagerværksted i ejendommen, Ingeborg Mary Georgsen åbnede først
Tatolforretningen i 1946.
Man er således i teksten sprunget over ejerne Anton Peder Jensen (som afgik ved døden den 19. marts
1930) og hans enke Sigrid Margrethe Jensen.”
Redaktionen vil gerne takke for oplysningerne, der giver os en mulighed for at få de rigtige oplysninger
frem.
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