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Foreningens beretning for 2008

Arkivets beretning for 2009

Af Eva Kristensen

Af Mogens Jensen

Ved generalforsamlingen d. 4 marts 2008, var der
som sædvanlig stor tilslutning fra vores medlemmer i
foreningen, hvilket vi er meget taknemlige for. Vi
takker for det store fremmøde.

Det har været et godt år for arkivet. Der har været
god opbakning til vores arrangementer og medlemstallet i vores støtteforening er stabilt med en meget
lille tilbagegang af ”naturlige” grunde.
Årsskriftet 2008 har voldt os store problemer af væsentlig teknisk karakter, så det udkom lidt senere end
sædvanligt. Stadsarkivet var os behjælpelig med at få
det trykt. Tak for det. Også en stor tak til Hanne for
hendes indsats som redaktør.
Vi er nu færdige med at gennemgå vores billedsamling og Kaj og Eva er nu blevet så dygtige, at de nu
kan scanne vores dias eller lysbilleder, om I vil, så nu
er alle vores billeder snart på digital form.
Arkivet har afholdt en fotoudstilling om ”Gårdene i
sognet før og nu”. Den fik rigtig mange op af lænestolene, og det var jo ganske rart.

Efter generalforsamlingen holdt Johnny Wøllekær, et
meget interessant foredrag om fattiggårde.
Efter foredraget, konstituerede bestyrelsen sig med
nyvalgte Brian Damgaard som ny næstformand, og
Kaj Jensen som første suppleant. Resten af bestyrelsen fortsætter uændret.
I det år der er gået var vi d. 17. maj på besøg på
Humlemagasinet i Harndrup, hvor ca. 30 medlemmer
deltog. Her så vi en udstilling fra Wien. Den mand
som startede museet holdt et fantastisk foredrag om
Kejser Franz Joseph og hans familie, om deres klædedragter, og om deres liv. Der var også en meget interessant udstilling om Sigfred Pedersen, samt mulighed for at se dukkemuseet, hvor Merete Aarup fortalte om dukkerne, som var meget vellignende modeller
af kongelige fra Europa.
Vi sluttede af med kaffe, som vi enten kunne købe
eller selv have med.
Under kaffen blev vi underholdt af spillemænd, der
var kursister fra Brenderup højskole. Foreningen gav
et tilskud til entreen.
Den 28.oktober, havde vi et foredrag af Esben Hedegaard fra Svendborg bys museer.
Han holdt et meget interessant foredrag om landsbylivet i 1800 tallet.
Den 8. november havde vi en udstilling om gårdene
før og nu. Det var en god dag, med et pænt fremmøde, og hvor vi fik snakket meget med alle, som kom.
Jeg vil sige vore medlemmer tak for god støtte i det
forløbne år, og ikke mindst tak for jeres fremmøde,
når vi arrangerer noget her i foreningen.
Jeg vil også sige en stor tak til medarbejderne i arkivet, for den store ulønnede indsats I har gjort i årets
løb, samt en stor tak til bestyrelsen og arkivlederen
for godt samarbejde i det forløbne år. Jeg håber på en
fortsættelse heraf.

Odense kommune har købt det der kaldes en kommunelicens til ARKIBAS-programmet. ARKIBAS er et
edb-program, som Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver forkortet til SLA gerne ser, at alle lokalhistoriske arkiver i hele landet benytter. Det ender
nok med at vi på et eller andet tidspunkt vil lægge
vores data over på dette system som er ved at blive
landsdækkende, men så længe det ikke fungerer mere
tilfredsstillende end det gør, er der ikke grund til at
forlade vores eget program, der til fulde opfylder de
krav vi måtte have til registrering af vores arkivalier.
Jeg har planer om at vi skal deltage i en pilotundersøgelse med henblik på at finde ud af hvad arkivet med
dets specielle beliggenhed og baggrund skal interessere sig for, specielt hvad vi bør sikre for eftertiden.
Så vil jeg også gerne promovere arkivet over for beboerne i sognet. Vi har lavet en lille folder, Det er
min hensigt, at vi skal dele den ud til alle husstande i
sognet, men inden vi starter den helt store uddeling,
har vi delt den ud til et begrænset antal husstande for
at se, om det overhovedet har nogen effekt. Indtil videre har vi ikke fået nogen respons på de første 100,
vi har delt ud dels i ”Solglimt” dels i ”Lindegårdhaven” og til en del af beboerne på ”Svenstrupvej”. Det kan da godt være, at vores erfaringer
bliver, at husstandsomdelte meddelelser ikke bliver
læst. Det kan da godt være, at de drukner imellem
alle de andre reklamer, men lad os nu se.
Vi har fået en ny medarbejder i arkivet Grete, som
har boet her i mange år og som derfor har et stort lokalkendskab, og selv om hun allerede har arbejdet i
arkivet i nogen tid, vil jeg da benytte mig af lejligheden til at byde Grete velkommen.
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Mindeord over Jørgen Tølløse

Tidligere lærer Jørgen Tølløse, Skt. Klemens, er død 76 år gammel efter kort tids sygdom.
Jørgen Tølløse blev i 1932 født i København, hvor han i 1953 også fik sin læreruddannelse. I 1962 kom han
til Fyn, hvor han blev lærer på Skt. Klemensskolen og virkede her til sin pensionering i 1992.
Skt. Klemensskolen blev udgangspunktet for mange af hans aktiviteter, idet han gennem sin nysgerrighed
over for omverdenen og ønsket om at påvirke den fik en række tillidsposter. Først og fremmest indtrådte
han i 1967 i bestyrelsen for Danmarks Skolebibliotekarforening, og var foreningens formand i perioden
1969 – 1975, hvor foreningen undergik en række forandringer. Senere blev han bl.a. formand for Fælleslærerrådet i Odense kommune, medlem af Skolekommissionen etc., inden han begyndte at reducere sine tillidshverv.
Da Jørgen Tølløse valgte at gå på pension som 60-årig, var han ikke i tvivl om, at en af hans andre store interesser nu skulle dyrkes, nemlig historien – som han mente, man kunne lære så meget af. Derfor var han en
af hovedkræfterne bag oprettelsen af Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv – der naturligvis også fik en
plads på Skt. Klemensskolen.
Han var arkivets leder frem til han fyldte 70 år. At han gik af på dette tidspunkt, var ingen tilfældighed, idet
han ved oprettelse af arkivet havde været overbevist om, at det var rigtigt at sætte en aldersgrænse på 70 år
– en beslutning han også fandt rigtig, da han selv faldt for grænsen.
Efter sit virke i lokalhistorisk arkiv flyttede Jørgen Tølløse sin arbejdskraft ind på Stadsarkivet i Odense,
hvor han virkede indtil for blot 1måned siden, hvor sygdommen indhentede ham. Meget betegnende for
ham, havde han mange aktiviteter i gang til det sidste og en stor interesse for mennesker og det samfund,
der omgav ham.
Ære være hans minde.
Af Carsten Tølløse
Langs Hegnet 71, 2800 Lyngby
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Jørgen Tølløse, som vi husker ham i arkivet
Jørgen Tølløse er død og hermed har Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv mistet en kapacitet, som det vil
blive overordentlig svært at erstatte. Jørgen Tølløse eller ”Tølløse”, som han blev kaldt både af de gamle
elever på Skt. Klemensskolen hans kolleger og af os, hans arbejdskammerater i arkivverdenen. ”Tølløse”
var en af skaberne af arkivet og havde, da jeg kom ind i arkivet nok haft fingrene i samtlige arkivalier og
vidste, hvad de indeholdt, og hvad de eventuelt kunne bruges til i arkivsammenhæng. Han var altid fuld af
gode ideer, ikke mindst når det gjald om at finde emner til artikler i det næste årsskrift. Han kendte så at
sige ”Gud og hver mand” inden for arkivområdet, ligesom han også vidste, hvem der var skurke, og hvem
der var helte i SLA-regi. Det var også ”Tølløse”, der indførte mig i arkivaliernes mysterier. Han var en tålmodig mentor, som man aldrig gik forgæves til med sine forskellige spørgsmål.
Sammen med Jens Vittrup, en af arkivmedarbejderne, havde han udviklet et Edb-system, der kunne afløse
det gamle system bestående af kartotekskort, hvor man omhyggeligt noterede oplysningerne om de forskellige arkivalier. Somme tider skulle der tre kort til for at beskrive et arkivalie rigtigt. Nu kunne man finde det med få klik på en computer, hvilken lettelse. Det fungerede rigtig godt i mange år, men som al mulig anden teknik løb tiden også fra det gamle DOS-baserede program, og vi har udviklet et nyt. Der er nogle mangler ved det nye som ”Tølløse” så rigtig påpegede, men til gengæld kan det så meget mere end det
gamle.
At jeg blev Tølløses afløser som arkivleder var lidt af et kup. Egentlig var jeg ikke klar til at påtage mig
opgaven. Jeg ved ikke, om jeg hørte det rigtigt, men det lå i luften at: ”Den Gud giver et embede giver han
også forstand”. Nå, det blev nu ikke så svært, for fik jeg et eller andet problem af arkivmæssig karakter,
kunne jeg blot henvende mig til ”Tølløse”. Der fik jeg altid et godt råd og en venlig vejledning. Ikke sådan
at han ”dikterede” mig en løsning, men snarere gav han mig nogle løsningsmodeller, som jeg kunne vælge
i mellem. Det var rigtig dejligt. Jeg følte, at han og jeg havde en særlig gensidig forståelse. Vi var på en
eller anden måde på bølgelængde, hvilket jeg tillægger vores barndom stor betydning. Vi er begge vokset
op på Østerbro i København kun ca.100m fra hinanden, og det giver naturligvis mange fælles værdinormer.
Nu er en æra slut på arkivet. ”Tølløse” er ikke mere, men jeg er sikker på, at hans ideer vedrørende arkivet
vil leve videre i mange år. Vi kan ikke længere spørge ham til råds, men hans ånd vil fortsat være over arkivet, og vi vil bygge videre på det han lærte os.
Ære være hans minde
Mogens Jensen
Arkivleder
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Odense–Nr. Broby-Fåborg Banen
Odense-Nr.Broby-Fåborg banen blev
indviet d. 2.oktober 1906 og nedlagt d.
22. maj 1954. Banen var 47 km fra Fåborg og til Fruens Bøge station.
Banen blev præget af skiftende konjunkturer i samfundet bl.a. a. varierende
brændstofpriser og den sidste tid p. g. a.
konkurrence fra rute-, last- og privatbilerne. Under højkonjunkturen fra 1914.
til 1920 blev der årligt fragtet 8000 tons
kalkmergel fra et sidespor øst for stationen.

Af Egon Birkholm.

Banens forhistorie
I slutningen af 1800 tallet, hvor
jernbanerne for alvor havde deres
blomstringstid, diskuterede man
en linjeføring af en jernbane mellem Odense og Fåborg. Mange
forslag blev fremlagt, bl.a. en
”gaffelbane” med Odense som
udgangspunkt- over Nr. Broby,
hvor banen skulle forgrene sig til
Fåborg og Assens. Et andet forslag var, at banen til Fåborg skulle
gå ud til hovedbanen i Holmstrup
og tilsluttes her.
I 1901 blev der nedsat et udvalg:
”Komiteen for den sydvestfynske
jernbane”, hvis opgave blev at
fastlægge hovedforløbet af banen,
opstille budget, oprette et aktieselskab og undersøge muligheden for
statstilskud.
I september 1901 henvendte udvalget sig til Statsbanernes anlægskontor (statsbaneanlæggene)
for at få udarbejdet et projekt med
økonomisk overslag. Dette kontor
havde en betydelig erfaring med
sådanne projekter, da man havde
udarbejdet de fleste baneprojekter
i hele landet. Statsbaneanlæggene
udarbejder derefter et forslag til en
bane udgående fra Fruens Bøge
station på Odense-Svendborg ba6

nen (der åbnede i 1876) gående
mod sydvest, syd for Odense Å,
over Nr. Søby, Nr. Broby, Brobyværk til Fåborg.
Banen blev beregnet ret spartansk, d. v. s. uden indhegning og
bevogtning af overkørsler. Anlægssummen blev beregnet til 1,8
mill. kr., dertil kom 438.000 kr. til
grunderhvervelse. Herefter gik
man i gang med aktietegning i de
berørte kommuner langs banestrækningen.
Stenløse-Fangel
kommune gav tilsagn om 100.000
kr. Udvalget søgte herefter eneretsbevilling til at drive en jernbane fra Odense over Nr. Broby til
Fåborg. Denne bevilling blev givet
af Kong Christian d. IX den 14.
nov. 1903 og var gældende frem
til 1. jan. 1990. (Historien viste
efterfølgende, at bevillingen kun
blev anvendt frem til 1954, hvor
banen blev nedlagt).
Kort tid efter meddelelsen og eneretsbevillingen oprettede udvalget
et
aktieselskab
OdenseNørrebroby-Faaborg Jernbaneselskab (forkortet ONFJ), som fik
hjemsted i nogle lokaler på Odense Syd Banegård. Den daglige ledelse bestod af en bestyrelse på 5
medlemmer, valgt af repræsentantskabet, 14 medlemmer fra aktionærerne. Aktiekapitalen blev
indbetalt fra de berørte kommuner
i 4 rater i løbet af 1904. ONFJ
ville ikke selv foretage driften af
banen, med derimod forpagte denne ud til Sydfynske Jernbaneselskab (SFJ), som i forvejen drev
flere andre baner bl.a. OdenseSvendborg. I foråret 1904 blev
forpagtningsaftalen forhandlet på
plads med SFJ. ONFJ skulle overlevere banen til SFJ i driftsklar
stand. Anskaffelse af lokomotiver,
vogne og inventar blev overladt til

SFJ, som fik stillet 220.000 kr. til
rådighed til dette formål.
Forpagtningsafgiften blev aftalt til
70.000 kr. om året, til betaling ved
driftsåret udløb den 31 marts.
Disse midler skulle bl.a. bruges til
at forrente og afdrage et prioritetslån på kr. 850.000, som blev optaget i forbindelse med banens etablering.
Samtlige indtægter fra banedriften
tilfaldt SFJ, som også ansatte personalet. Endvidere bestemtes det,
at der mindst skulle køre 3 tog i
hver retning dagligt. Forpagtningskontrakten udløb med udgangen af august 1922, hvor også
SFJ’s andre forpagtninger ophørte.
Inden man kunne påbegynde etableringen af banen, var der dog en
forhindring, der skulle overvindes.
Det var ” Besigtelseskommissionen i henhold til forordning af 5.
marts 1845 om grundes afståelse
til jernbaneanlæg” Den 5. juli
1904 begyndte kommissionen sin
vandring i Fåborg og den 21. juli
havde man gennemgået hele den
projekterede bane, som, med mindre ændringer, blev godkendt.
Stenløse-Fangel sogneråd havde
foreslået, at banen gik øst om
Stenløse til Hjallese Station. Herved kunne man tilgodese beboerne
i Volderslev. Dette afviste kommissionen med den begrundelse,
at det betød en omvej på 4 km
uden at give ret mange kunder.
Herefter var Besigtelseskommissionen færdig, og turen kom til ekspropriationskommissionen,
hvilket viste sig at være de samme
mennesker. De samlede ekspropriationsomkostninger beløb sig til
396.292 kr., hvoraf staten betalte
halvdelen.

Banens anlæggelse
Nu var alle forhindringer overstået, og bygningen af baneanlægget
kunne påbegyndes.
Det blev SFJ som kom til at udføre opgaven. Dette selskab havde i
årene 1895-97 for staten bygget
Ringe-Nyborg banen, og mange af
selskabets banearbejdere deltog
også i bygningen af Brobybanen,
som den også blev kaldt. Statsbaneanlæggene havde beregnet en
anlægsudgift på 888.246 som efter
forhandling blev reduceret
til
760.233 kr. ONFJ skulle så selv
anskaffe samtlige spor-og svellematerialer.
Statsbaneanlæggene udarbejdede
en kontrakt, som beskrev at SFJ
forpligtede sig til at aflevere banen
senest 1. november 1906.
Entreprisen bestod af følgende:
Jordarbejde ( ca. 360.000 m3 ), 8
broer, stenkister, 37 skæringer
med offentlige veje og 199 skæringer med private veje og stier,
grusning, sporlægning, hegning af
stationspladser, opførelse af 3
vogterhuse, 8 mindre og 5 større
stationer med alle udenværker i
form af pakhuse, svinefolde, ramper, signaler, telefon m. m.
Arbejdet blev påbegyndt d. 6. januar 1905, og i de knapt 2 år, som
arbejdet varede, beskæftigedes i
gennemsnit 100 mand, deraf også
en del lokal arbejdskraft. Til de
større jordarbejder havde man 3

små entreprenørlokomotiver og
nogle tipvogne. Mindre jordarbejder blev udført med håndkraft.
Det var baneingeniør Johannes
Stensballe, ansat hos SFJ, der
sammen med ingeniør H. Eibe
havde
den overordnede ledelse af projektet. Banens bygninger blev tegnet
af arkitekt E. Monberg, Odense.
Opførelsen blev af SFJ overladt til
lokale håndværkere, som udførte
arbejdet i foråret og sommeren
1906.
Sporlægningen blev påbegyndt i
foråret 1906, og man begyndte i
begge ender, både i Fåborg og
Fruens Bøge. Skinnerne, der var 9
m lange og vejede 200 kg, kom
med skib fra fabrikken ”Union” i
Dortmund. Svellerne var 240 cm i
længden og blev imprægneret med
tjæreolie inden anbringelsen.
Under svellerne var der 23 cm
grus og mellemrummet mellem
svellerne blev ligeledes fyldt med
grus. Dette fik man her i sognet
fra en grusgrav mellem Nr. Søby
og Fangel ved det senere Tuemose
trinbræt.
Den 28. august 1906 var SFJ’s
repræsentantskab på udflugt fra
Odense til Fåborg ad den endnu
ufærdige bane. Den 15. september
blev der kørt særtog for pressen,
som forinden var blevet beværtet
fyrsteligt ved en frokost i Fåborg.
Denne fornøjelse kostede baneselskabet 164 kr. og 20 øre.

Banens indvielse
Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
blev indviet d. 2. oktober 1906
under store festligheder og med
kongelig deltagelse. Kongetoget
fra København med Kong Frederik VIII, dronning Lovisa, trafikministeren m. fl. ankom på indvielsesdagen med særfærge til Nyborg færgehavn. Herefter blev
kongetoget kørt over Ringe til
Fruens Bøge station, hvor det
egentlige indvielsestog ventede.
I Fruens Bøge blev kongevognen,
kavalervognen og kongens specielle pakvogn med sølvservicet
rangeret om bag indvielsestoget
og den officielle indvielsestur
kunne begynde. Der var planlagt
standsninger i Bellinge, Fangel,
Nr. Søby, Allested, Brobyværk,
Nr. Broby, Jordløse, Håstrup og
Millinge. Her i Skt. Klemens kørte
det festligt pyntede indvielsestog
langsomt forbi stationen, således
at de mange fremmødte kunne få
et glimt af de kongelige. På flere
af stationerne var der rejst æresportaler, og der var festligt pyntet
med dannebrogsflag. Ved stationsopholdene var det sognerådsformændene, som holdt taler for majestæterne og de mange, der var
fremmødt overalt, hvor indvielsestoget viste sig. Ud på eftermiddagen nåede man til Fåborg, hvor
borgmesteren tog imod på perronen. Om aftenen holdtes på
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”Rasmussens Hotel” den officielle
indvielsesmiddag med 209 indbudte deltagere med kongen og
dronningen i spidsen. Middagen
bød på klar suppe med boller, kogt
laks med hollandaisesauce, agerhøne, slikasparges, is, frugt og
kaffe. Efter middagen kunne kongen, dronningen og deres følge
med særtog kl. 22 forlade den festsmykkede og illuminerede by.

Beskrivelse

af

skuldre med hensyn til signalgivningen.

Skt. Klemens station
Den var opkaldt efter Skt. Klemens Kilde lige i nærheden (nu
Møllevej 30). Det mest naturlige
havde været at kalde stationen

banen.

Odense-Nr. Broby- Fåborg banen
var ca. 47 km lang fra Fåborg station til Fruens Bøge station. Hertil
kommer fællesstrækningen med
Svendborg banen på 4 km. Den
maksimale hastighed var 45 km/t,
hvilket skal ses i relation til at
mange overkørsler var ubevogtede. Som følge af den forøgede motortrafik i 1930’erne blev forholdene ved visse vejskæringer forbedrede. På strækningen Fruens
Bøge-Fåborg var kun 37% retlinjet, og ONFJ blev således en af de
mest kurvede banestrækninger i
Danmark, men fik til gengæld et
af de kønneste forløb. Foruden
fællesstationerne i Fåborg, Fruens
Bøge og Odense Sydbanegård
fandtes der i 1906, 13 mellemstationer og 2 holdepladser.
5 af stationerne var på 118 m2, de
øvrige på 81m2. Vores lokale station, Skt. Klemens, var den lille stationstype. Det var en længdebygning, med ventesal, kontor og bolig for stationsforstanderen i stueetagen og værelser på 1. sal. Alle
stationer havde et udhus med
brændsels- og vaskerum, samt retirade med pissoir. Endvidere var
der et pakhus af træ på 39m2, som
lå ud mod hovedsporet, således at
stykgods kunne læsses direkte til
og fra godsvognene. På den modsatte side af pakhuset var der en
rampe, som blev benyttet til at
fragte gods til og fra pakhuset.
Alle 13 stationer havde et læssespor til godsvogne, det var et 9o m
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omløbsspor, hvor der var etableret
svine- og kreaturfold med rampe
op til sporet. Her i Skt. Klemens
var læssesporet placeret vest for
stationen (ved det senere Dæmpa/
Trådvarefabrik). Ved 4 af de større stationer var der fra begyndelsen et omløbsspor til togkrydsninger. Alle stationer var forsynet

Skt.Klemens station

med en 6,5 m høj signalmast med
to vinger. ONFJ anvendte telefon
som meddelelsesmiddel mellem
stationerne. I modsætning til mange andre sidebaner på Fyn, som
brugte telegraf.
Toggangen på banen foregik i den
såkaldte stationsafstand: Når stationsbestyreren så et tog, meldte
han det pr. telefon til næste station
i køreretningen. Denne måtte så
ikke sende noget tog ind på banestykket mellem de 2 stationer. Når
toget atter var afgået, tilbagemeldte stationsbestyreren det til den
bagved liggende station, hvorved
det mellemliggende banestykke
blev frigivet. Der måtte kun sættes
indkørselssignal på signalmasten,
når et tog var afmeldt fra en forudgående station. På alle andre tidspunkter skulle signalet stå på
”stop”. Ud fra den betragtning at
banen var enkeltsporet, kan man
resonere, at der hvilede et stort
ansvar på stationsforstanderens

Stenløse,
men
navnet
var
”optaget” af en station på statsbanen
København-Frederikssund.
Indtil 1938 stavede man navnet
med c, Skt. Clemens. Det originale navneskilt (stavet med k) opbevares på Stenløse Sogn’s Lokalhistoriske arkiv.Stenløse sogn havde
i 1906 ca. 600 indbyggere fordelt
mellem Stenløse, Svenstrup og
Volderslev.
Skt. Klemens station blev udgangspunkt for de unge mennesker, som søgte uddannelse på
Odenses skoler med mellemskole,
realskole og/eller gymnasium.
Stationen med postekspeditionen
var arbejdsplads for nogle mennesker, medens endnu flere havde
deres daglige gang på stedet.
Følgende ledende personale var
ansat på stationen: Fra banens start
1. oktober 1906 og indtil 31. oktober 1910 var M. Jensen ekspeditrice, hendes mand var banearbejder.
Hun blev 1. nov. 1910 afløst af

ekspeditrice M. M. E. Frederiksen.
I 1918 måtte man erkende, at den
hidtidige ordning ikke duede mere, idet togene blev forsinkede, når
ekspeditricerne skulle have togets
personale til at fortage af- eller
pålæsning af gods.
M. M. E. Frederiksen blev 1. okt.
1918 afløst af sin mand R. P. Frederiksen, som tidligere havde været banearbejder. Han blev samtidig udnævnt til stationsmester,
men får dog kun en kort periode,
idet han dør i juni 1920. Derefter
tiltræder K. M. Andersen, ”Marie
stations”, som får et langt arbejdsliv ved stationen, idet det først ophører den 31. jan. 1943, hvor datteren Harriet Andersen tager over
frem til banens nedlæggelse i
1954. Harriet’s mand, Ingvard Andersen, deltog i perioder også i
pasningen af stationen og postekspeditionen. Lønnen som ekspeditrice var ved banens start på 200
kr. pr. år, dertil kom postlønnen,
som sagtens kunne være større end
lønnen fra banen. Harriet og Ingvard Andersen fik fra 1. feb.1943
følgende ifølge bilag fra banestyrelsen:” For pasning af Skt. Klemens station ydes et honorar af
600 kr. årligt + dyrtidstillæg 38 %,
samt endvidere for postens besørgelse indtil videre 300 kr. årligt,
hvorefter det samlede beløb for
stationens pasning udgør 1128 kr.
årligt.
For boligen i stationsbygningen på
Skt. Klemens station fradrages i
nævnte beløb kr. 216 årligt.
Til kontorhold, rengøring af kontor og ventesal m. v. ydes for tiden
et beløb af 144 kr. årligt, der udbetales med 36 kr. pr. kvartal”. Harriet fik 4 fridage pr. måned og ferie i henhold til reglerne.

Driftsmateriel på banen
I forpagtningskontrakten mellem
ONFJ og SFJ blev det overladt
sidstnævnte at foretage de nødvendige anskaffelser af lokomotiver
og vogne. De 200.000 kr., som

ONFJ havde stillet til rådighed til
materiel på den nye bane, valgte
SFJ at bruge til at købe større og
stærkere lokomotiver, end hvad
der var nødvendigt. Disse lokomotiver skulle især anvendes på
Odense-Svendborg banen, som
havde langt større trafik. De ældre
lokomotiver herfra kunne så benyttes på den nye bane.
Af person-, post- og rejsegodsvogne anskaffede man så nogenlunde,
hvad der var brug for. Derimod
blev der sparet på indkøb af åbneog lukkede godsvogne. Da godsmængden i disse år var stigende,
stod man med et problem. Dette
blev løst ved optagelse af et lån,
som i årene 1906-1908 blev brugt
til anskaffelse af 101 godsvogne,
der yderligere i 1911-1912 forøgedes med 75 vogne. SFJ kunne nu
stille vogne til rådighed til transporter ind på Statsbanerne og andre privatbaner. Herved fik man
de næste 30 år en betydelig indtægt ved udlejning af vognparken.
I begyndelsen af 1920’erne begyndte motordrevne jernbanevogne at vise sig på de danske jernbaner. I 1925-26 byggede man på
togfabrikken Scandia i Randers en
benzinvognstype, som var blevet
udviklet i samarbejde med Deutsche Werke i Kiel. Disse vogne
var forsynet med denne fabriks
150 HK benzinmotor og blev kaldt
”Kielervogne”. Det var bogievogne med 76 pladser og førerrum i
begge ender.
I begyndelsen af 1930’erne kom
de første dieselmotorvogne, som i
forbindelse med persontogene afløste lokomotiverne. Fra 1932
fremførtes kun godstogene på
ONFJ med damplokomotiv bl.a. G
-maskiner. Persontogene bestod
kun af en enkelt diesel - eller benzinmotorvogn på hverdage. På søn
-og helligdage hægtede man vogne på. Efter udbruddet af 2. verdenskrig blev der dog hårdt brug
for alle lokomotiverne igen på
grund af mangel på brændstof.

Ved banens start anskaffede man 2
kombinerede 2. og 3. kl. vogne og
4 vogne med kun 3. kl. På 2. kl.
var der 2 kupeer med sofaer og
plads til 8 passagerer i hver. 3. kl.
havde 3 kupeer med træbænke og
plads til 10 passagerer i hver
Opvarmningen af kupeerne skete
med dampvarmeapparater anbragt
under sæderne. Dampen kom via
en reduktionsventil fra lokomotiverne eller fra en speciel rejsegodsvogn forsynet med dampkedel. Belysningen skete med gas
med åbne brændere af fedtsten.
Under 1. verdenskrig gik SFJ dog
over til netgasbelysning med lukkede glødenetbrændere, som var
langt bedre. I 1932 fik de fleste
vogne installeret elektrisk belysning. ONFJ havde selv en enkelt
postvogn, som i den ene ende havde et rum til pakker og et sorteringsrum med reoler. I den anden
ende var der 2 kupeer med 3. kl.
Desuden benyttede man de andre
sydfynske baners vogne.

Sidespor ved Skt.
Klemens Station
400 m øst for Skt. Klemens station
(hvor Birkebakken nu ligger) blev
der i 1914 anlagt et 55m privat
sidespor til transport af kalkmergel. Klinterne ned mod Odense å
indeholdt store mængder af kalk,
deraf Kalkværksgården, senere
Grønhavegård nu Skovbakkevænget 15. Fra 1914 til 1920 blev der
hvert år i gennemsnit afsendt
8.000 tons kalkmergel med godsvogne fra dette spor. Harriet Andersen’s far, eller det øvrige stationspersonale, cyklede hver aften i
sæsonen på banecykel ud til vigesporet for at skrive bestemmelsessted på de læssede vogne. Han
havde endvidere den opgave at
udtage prøver af kalken med henblik på kontrol af merglens indhold af kulsur kalk og vand.
Vogne til sidesporet skulle påskri(Fortsættes på side 22)
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Stenløsevej
Stenløsevej som man kender den i
dag er en relativ nyskabelse, som
gennem en årrække har undergået
mange forandringer inden den er
blevet til det vi kender i dag, en effektiv og meget benyttet trafikal forbindelse.

Af Mogens Jensen
Når man kører hen ad Stenløsevej
kan man dårligt forestille sig, at
den ikke altid har ligget hvor den
ligger, men det har den ikke. Som
det kan ses på billedet af det gamle Stenløse sogn, var der ingen
vej, som vi kender den i dag mellem Dalum og Stenløse. Nogle har
måske som jeg undret sig over at
Fåborgvej starter i Dalum og tilsyneladende går mod Assens. I gamle dage var det virkelig vejen mod
Fåborg. Den gik nemlig videre
mod Bellinge og fortsatte over
Odense Å på samme sted som nu,
det der stadig kaldes Bellingebro.
Ved Kratholm var der som beskrevet i et tidligere årsskrift en postomladestation hvorfra posten blev
sendt ”tilbage” til Svenstrup og
videre til Stenløse ad det der i dag
hedder Svenstrupvej. Fra Stenløse

havde vejen et efter moderne opfattelse noget kroget forløb og gik
under navnet
”Odensegyden”.
Det var en lille smal grusvej, der
næppe skulle eller kunne bære en
større eller tungere trafik.
Stenløsevej som vi kender den i
dag blev planlagt i slutningen af
30-erne, men først etableret under
anden verdenskrig som social foranstaltning. Man kan sige, at der
var en form for økonomisk krise,
og den gang var man så fornuftig,

Anlæggelse af Stenløsevej ved håndkraft under 2. verdenskrig
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at man fra politisk hold støttede
projekter, der kunne forbedre infrastrukturen. Det kaldte man det
sikkert ikke den gang, men resultatet var i hvert fald at man begyndte at anlægge Stenløsevej,
som vi kender den i dag, en næsten ligeforløbende vej fra Svendborgvej til Bellingebro. For at få
økonomisk hjælp fra staten var en
af betingelserne at arbejdet skulle
udføres med håndkraft. Man ville
gerne have så mange ledige hæn-

der i gang som muligt. En af grundene til at vejen ikke er helt lige
og tak og lov for det er at datidens
naturfredningsfolk ønskede at man
gik uden om de to kæmpehøje,
man stadig kan se i Stenløseskoven ved busstoppestedet på toppen
af bakken ud for Stenløsevej nr.
288.
Under krigen var det meget svært
at skaffe asfalt, så vejen henlå som
grusvej til slutningen at 1945, men
man havde nået at forsyne vejen
med et passende antal vejtræer, så
da jeg kom til Odense i 1970 og
kom til Skt. Klemens var Stenlø-

sevej indrammet at nogle flotte,
store elmetræer, Der desværre
måtte ”lade livet” senere på grund
af udbredt elmesyge.

dalen til ”kirkekrydset.
Det næste store, der skete med
Stenløsevej var vel fældningen af

Der var store træer, der blev fældet på grund af elmesygen. Man kan næsten tælle år-

Siden 1970 er der sket mange ændringer af Stenløsevej Den største
en nok etableringen af det lysregulerede kryds ved kirken, men det
der efter min mening fik sat sindene mest i kog og som ”kaldte mange folk af huse” var nok etablering
af en cykelsti fra kirkekrydset til
Rulkedalen. Det var et langt sejt
træk som lykkedes til sidst ikke
mindst
takket
være
”Cyklistgruppen”
senere
”Trafikgruppen” og endelig efter
årelang kamp lykkedes det i 1994
at få etableret cykelstier på begge
sider af Stenløsevejen fra Rulke-

alle de smukke elmetræer langs
vejen. De havde nu stået i mere
end 30 år, men var blevet angrebet
af ”elmesyge” en sygdom som næsten alle elmetræer i landet fik.
Den bevirkede at råd opstod i centrum af stammen og de større grene med deraf følgende risiko for at
træerne væltede eller store grene
faldt af med deraf følgende fare
for trafikken på vejen. I starten
fældede man kun de angrebne træer, men efter nogle år var næsten
alle træer mere eller mindre angrebne, så til sidst valget man at
fælde alle vejtræerne langs Stenlø-

sevej. Det var lidt sørgeligt, for
det var en smuk allé, der nu var
væk, og noget flottere end disse
elmetræer med rim en tidlig morgen med let frost og sol fra en skyfri himmel her jeg stadig svært
ved at forestille mig.
Træerne kom væk, men der var
stadig et ønske hos beboerne om
en sikrere skolevej for sognets
børn. Man ville gerne have cykelstier fra kirkekrydset til Skt. Klemensskolen. Underligt nok skete
det uden større sværdslag. I løbet
af de seneste to år er der nu etableret cykelsti på begge sider af vejen
fra kirkekrydset til Skt. Klemensskolen. Det skete som noget af det
sidste Fyns Amt foretog sig inden
amterne blev nedlagt i 2008. Fra
Skt. Klemensskolen til Kratholm/
Bellingebro er der endnu ikke cykelstier, men kun nogle brede hvide striber på vejen, der simulerer
cykelstier, men det er nok kun et
fåtal af børn, der cykler fra Bellinge til Skt. Klemensskolen, så behovet er nok ikke så stort.
Alt i alt er Stenløsevej et stykke
dynamisk infrastruktur, der tilpasses de skiftende krav, man stiller
til en moderne trafikåre. Og nu
venter vi bare på, at man finder en
mere støj mere støjsvag belægning, så beboerne langs vejen generes mindre af den markant stigende trafik på vejen.

Etablering af venstresvingsbane ved kirken 2008.
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Sophie Nielsdatter fra Stenløse
Slægtshistorie forstås af de fleste
som en alenlang række af personnavne, datoer og årstal, men det
interessante kommer først, når
man får hængt ”kød” på personnavnene. Vi vil med denne lille beretning prøve at give et indtryk af
en smedefamilies liv i starten af
1800-årene.
Af Henny Lyngaa og Steen Kristensen

bygget omkring 1750, og takket
være de skiftende ejeres omhyggelige vedligeholdelse, men ikke
mindst, at ejendommen har været
skånet for ildebrand, står den som
en af de flotteste gamle bygninger
i Stenløse. Ejendommen består i
dag af 3 længer, bygget i hesteskoform med åbningen ud mod gadekæret. Oprindelig var der 2 andre
bygninger, der lukkede gården helt
af. Disse blev revet ned omkring
1950.

Det var nok ikke så ringe endda,
for smeden var på en måde ansat
af de lokale bønder, der lønnede
ham med et pengebeløb, der var
beregnet i forhold til gårdenes
størrelse. Smeden fik også pasning
og græsning til et antal får. Fårene
gik på omgang hos bønderne, og
var aldrig hjemme på smedestedet,
hvorfor smedekonen gik ud i marken for at klippe dem. Ulden blev
naturligvis bearbejdet af smedeko
nen.

I forbindelse med en åbenthusdag
på Trente Mølle for nogle år siden,
hvor vi var sammen med nogle af
Hennys familie, sluttede vi af her
hos os på Grønvej. Hennys farbror
siger pludselig: ”Du Henny, ved
du for resten, at din tipoldemor
blev født lige her nede i Stenløse?”. Nej, det vidste jeg da ikke en
pind om. Nogen tid efter var vi en
tur på Lokalhistorisk Arkiv på Skt.
Klemensskolen, hvor arkivleder
Jørgen Tølløse fremlagde en masse oplysninger, som blev indgangen til studier af Hennys slægt,
som vi her vil fortælle lidt om.
Tipoldemoderen var ganske rigtigt
Stenløsesmeden Rasmus Andersens barnebarn Sophie Nielsdatter.

Smedegården på Stenløse Bygade
Der har været smedie i hvert fald
siden midten af 1700-årene, og
smedene var:
Peder Smed
Povel Hansen fra 1763 til 1770
Rasmus Andersen fra 1770 til
1808
Lars Christiansen fra 1808 til 1844
Poul Nielsen fra 1844 til 1891
Morten Clausen fra 1891 til 1930
Den gamle smedegård ligger på
Stenløse Bygade nr. 21, og fremstår i dag stort set som den blev
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Smedehuset. Ca.1910

Smedegilder.
Kunne man virkelig leve af et
smedested i Stenløse, når man
tænker på, at der var smede så tæt
på som i Svenstrup, Volderslev og
Fangel? Godt nok stod der i fæstebrevet, at der til smedestedet hørte
en lille hauge, som skal forstås en
lille jordlod, hvorpå der kunne
dyrkes grønsager til husholdningen samt foder til dyrene, men der
skulle mere til.

Afregning skete ved 2 årlige gilder, smedegilder som de kaldtes, i
maj og november.
Ved majgildet betaltes de kontante
beløb, og den 1. november fik
smeden naturalier, f.eks. et læs
tørv til brændsel fra de bønder, der
havde en mose. Fra andre fik han
fourage til sine kreaturer.
Og til daglig var det her på Fyn
skik og brug, at bønderne, når de
skulle have udført smedearbejde,
medbragte skåret mad både til

dem selv og smeden og hans eventuelle medhjælper. Bondekonerne
måtte tidligt op og gøre sig ekstra
umage med maden, for der har
nok været konkurreret lidt om,
hvem der kom med den bedste
madpakke.
Den første smed var Peder Smed,
der fik stedet i fæste fra Bramstrup.
Fra 1763 var det Povel Hansen,
der havde smedien til han dør i
1770, 49 år gammel.
Povel var gift med Johanne Hansdatter, og blev far til to børn, nemlig i 1765 Juliane, og i 1767 Søren.
Efter Povels død måtte Johanne ud
at fri til en mand, der både var
smed og var villig til at gifte sig
med hende, og det blev den kun
19-årige smedesvend Rasmus Andersen fra Lille Ertzbierg i Brylle
sogn, der var den heldige. Rasmus
blev født i 1751 i Tommerup som
søn af Anders Rasmussen Smed
og Maren Nielsdatter.
Johanne, der var 33 år ved giftermålet, stammede fra Birkum, hvor
hendes forældre Hans Poulsen og
Sophie Pedersdatter var gårdfæstere under Fraugdegaard.
Det blev Johanne og Rasmus, vi
kom til at interessere os for, idet
deres datter Maren fik et barn
udenfor ægteskab, Sophie, var
Hennys tipoldemor, endda 2 gange, idet Sophie i 1. ægteskab blev
Hennys tipoldemor på den fædrene side, og i det 2. ægteskab på
den mødrene side.
Rasmus havde sikret sig opfyldelsen af fæstet, idet han og Johanne
iflg. kirkebogen for Stenløse Sogn
blev trolovet den 5. december
1770, og viet i kirken den 18. april
1771.
Fæstebrevet, som blev underskrevet den 10. december 1770 på
Bramstrup Gods, lyder i afskrift
sådan:
”Jeg Hans Adolf von Ahlefeldt til
Bramstrup og Lindvedgaarde,

hans Kongelige Majestæts til Dannemark og Norge bestalter Kammerherre og Obrist (oberst).
Kjender og hermed vitterliggøre at
have stæt og fæst såsom jeg hermed stæder og fæster til Ungkarl
Rasmus Andersen, Smed af Profession et mig tilhørende Hus beliggende udi Steenløse Sogn og
Bye, som Povel Hansen Smed
sidst beboede og fradøde, og hvis
Enke han ægter. Samme Hus med
dertil beliggende Hauge og
Gaardsplads fornævnte Rasmus
Andersen må nyde, bruge og i Fæste beholde sin Livstid ud eller,
saa længe han holder Huset i forsvarlig Stand med Tømmer, Sten
og Tag, og betaler mig af Huset
aarlig 4 Rigsdaler – det halve til
Paaske, og det andet halve til Michaelis, (Mikkelsdag 29. september) og ellers i alle Ting retter og
forholder sig efter Kongelige allernaadigste Lov og Forordninger
som nu er herefter påbydende vorder. Være mig som sit Herskab

Til Bekræftelse under min Haand
og hostrykt Signete.
L.S. Odense, 10. december 1770.
Ad: Ahlefeldt.
Ligelydende originale Fæstebrev
har jeg modtaget, som jeg med
Underskrift forbinder mig med i
alle Maader at efterleve. Til Vitterlighed derom har jeg formået
undertegnede til at underskrive
Rasmus R.A.S.”
Nu var Johannes nye familie
grundlagt, og hun og Rasmus fik 5
børn og havde desuden Søren fra
Johannes 1. ægteskab.
I 1772 blev familien ramt af stor
sorg, idet 2 af deres børn fik børnekopper, og den 3. september
måtte Rasmus og Johanne bære
Søren, fra Johannes 1. ægteskab,
på godt 4 år og Ingeborg Sophie
på ¾ år til kirkegården. Hvad der
er blevet af Johannes anden datter
ved vi ikke.
Børnekopper, eller kokopper, som
sygdommen også kaldes, stammer
fra køer, var en oftest dødelig syg-

Smedjen, affotografering af maleri. Ca. 1900

eller hvem der på mine Vegne kan
have at befale, hørig og lydig, alt
under sit Fæstes fortabelse.
Til Indfæstning er mig betalt 20
Rigsdaler.

dom, der begyndte med væskende
blærer, der gik over i blødende
sår, og til sidst kunne ende med
indre blødninger, som børnene
ikke kunne overleve.
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Omkring år 1800 bemærkede en
britisk læge, at malkepiger under
malkningen af køer med sygdommen kokopper ofte fik blærer på
hænderne uden at blive syge, og at
de derefter ikke kunne smittes
med kopper. Han indpodede derfor mennesker med sårsekret fra
kokopper og udsatte dem derefter
for smitte med kopper, uden at
forsøgspersonerne blev syge. Denne epokegørende opdagelse førte
til, at det i 1810 ved lov blev indført, at alle børn her i landet skulle
vaccineres mod kopper. Ordet
vaccine kommer i øvrigt af vacca,
som betyder ko.

Maren Rasmusdatter
Johanne og Rasmus fik i 1777 datteren Maren, som voksede op i et
trygt smedehjem, og i 1799 tjente
hun hos gårdmand Lars Hansen i
Højme, hvor tjenestekarlen Niels
Christensen samtidig tjente. Dette
bekendtskab førte til graviditet, og
i efteråret måtte hun tage hjem til
forældrene i Stenløse og fortælle
om sin situation. Den 1. januar
1800 fødte hun en lille pige, der 1.
søndag efter nytår blev døbt Sophie. Rasmus Smed måtte overfor
præsten udlægge tjenestekarl og
landsoldat Niels Christensen som
barnefader. Maren og Niels blev
ikke gift, og vi ved ikke, om Sophie senere i livet havde kontakt
med sin biologiske far.
Maren blev i Smedegården i Stenløse, og efter Rasmus Smeds død i
februar 1808 søgte man hen over
sommeren en ny smed, der sammen med Maren skulle drive smedien videre. Det lykkedes, og den
24. september 1808 anmeldte en
ung smedesvend fra Sanderumgård ved Marslev, Lars Christiansen, sig til ægteskab med Maren
hos præsten i Stenløse.
Johanne var blevet enke i en alder
af 71 år, og derfor uden mulighed
for at fortsætte livet som smedekone. Hun boede hos Lars og Maren
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til hun døde i 1816.
Maren dør i 1843, og året efter at
have afstået smedien i 1844 dør
Lars ved en drukneulykke i Odense Å. Smedestedet bliver nu overtaget af Poul Nielsen fra Heden,
som købte det til selveje.

Registrerings- og vurderingsforretning
efter
Lars Christiansens hustru Maren Rasmusdatter
Efter Marens død får vi lejlighed
til at kigge indenfor i hjemmet,
idet vi i Bramstrup godsarkivs
skifteprotokol kan læse skiftet efter hende.
Der står:
Anno 1843 den 8. juni mødte jeg
undertegnede Sognefoged Jens
Rasmussen på egne Vegne tillige
med tvende Gaardmænd Peder
Nielsen og Hans Christensen, begge af Stenløse for at foretage Registrerings- og Vurderingsforretning efter Smed Lars Christiansens Hustru Maren Rasmusdatters
Efterladenskaber som følger:
I Dagligstuen:
Et gammelt Sybord, en Gaasebænk, en liden Bænk, Ølpotter, 4
Krus og nogle Trætallerkener, en
Træbismar, en gammel Dyne, et
par Lagner, 3 stykker Gangklæder
m.m., en Jernkakkelovn, et Komfur, et blåternet Omfang, en rødstribet ulden Dyne, 2 blåstribede
Underdyner, en lang og to korte
Hovedpuder, et par blårgarn Lagner, en Ildskovl og en Tang, 4 stk.
gamle Hyldefjæle, 11 stk. Lerkar,
en Jerngryde, et Sold, et par gamle Børster, en Jernæbleskivepande
m.m.
I Storstuen:
En Dragkiste med Lås og Nøgle,
en lyseblå Klæde, et Fyrrebord, et
gammelt fyrre Klædeskab, et gammelt fyrre Sengested, et par blå

Omfange, en Saddel, en rødstribet
ulden Overdyne, 3 blåstribede Underdyner, 1 lang stribet Hovedpude, 2 rødternede Forklæder, og 2
blåternede do. 3 Silketørklæder,
Et rødt uldent tørklæde, et blåt
do., en rødternet Kjole, en sort
do., en rød do., en sort do. En blå
Kjole, en lyserød lun (der menes
nok en lun kjole) og nogle Stoffer,
et par blårgarn Lagner, en lang
række af Tallerkener, et messing
Strygejern, en Øllægel m.m.
I Bryggerset:
Et Dejtrug, en Bryggerkedel, 2
Jerngryder, en Bøgetønde, en Ølfjerding og en Mælkesi m.m.
I Ølkammeret:
2 Øltønder af Egetræ, 2 halvstore,
en Egekærne, 4 Grynbøtter, en
Morter, en ege Mælkebøtte og en
Ølkande, 2 Spinderokke, 4 gl.
Salttønder, en gl. Siebøtte, og en
Kærne, et gl. Kornsold af gl. Dynevår, 3 Kornsække.
I Karlekammeret:
En blåternet ulden Overdyne, en
linned Underdyne, en lang og en
kort Hovedpude, et par blårgarn
Lagner.
I Smedien:
2 Blæsebælge, 2 Ambolte, 2 Jerntænger, en Stikke, 3 Smedetænger,
2 forskellige Jernting, en Tønde
og et gammelt Trug, et Vognsæt
m.m.
I Kostalden:
En sort Ko 3 år, 4 Faar samt andre Husdyr.
Alle Ting er værdisat enkeltvis.
Summen 221 Rd.
Mere end her anført forefandtes
ikke, og alle Tilstedeværende ved
ikke at nævne videre her, som kunne beregnes til dette Stervbo til
indtægt.
Stenløse den 8. juni 1843.
Enkemanden Lars Christiansen
Jens Rasmussen, Sognefoged.
Som Vurderingsmænd
Hans Christiansen og Peder Niel-

sen.
Skifte efter Maren Rasmusdatter
af Stenløse
År 1843 blev foretaget Skifte efter
Smed Lars Christiansens Hustru
Maren Rasmusdatter af Stenløse
efter hendes Dødsfald som til Skifteretten af 7. samme Maaned blev
anmeldt, og Skifteforvalteren
fremlagde da i Boet under 8. Juni
afholdte Registrering, hvor efter
Boets Enkeltdele var vurderet til
221 Rd., som er dets Paalydende.
Ved Skiftet var mødt Enkemanden
og det blev forrettet Lars Christiansen der agte at fremlægge en
Regning over den afdødes Begravelse og at anmelde, at der på Boet er Gæld fra Rasmus Rasmussen
i Svenstrup paa 140 Rd.
Videre mødte Rasmus Hansen fra
Trente Mølle, gift med afdødes
Datter af Navn Sophie Nielsdatter.
Manden erklærede, at de er bleven
enige om uden for Skifteretten at
dele halv imellem dem. Til Skifteforvalteren 4 Rd. 1 Mark 3 1/2
Skilling, hvilket Enkemanden betaler, og Boet blev derpå udlagt til
hans Svigersøn til indbyrdes Deling mod at de holder Skifteretten
ansvarsløs, for alt hvad der af dette Skifte kan blive.
Underskrevet af:
Lars Christiansen
Knudsen
Rasmus Hansen
Vidne Schubarth
Lader man blikket glide hen over
inventarlisten synes hjemmet at
være ret godt udstyret i forhold til
datidens normer, men et pudsigt
udtryk er, at man har en gåsebænk
i dagligstuen. En gåsebænk er en
kasse, hvori man puttede en gås,
når den skulle ruge, eller når den
skulle fedes op til snarlig slagtning. De var ikke sarte den gang,
for stanken af gåselort har sikkert
sat sit præg på stuen.
Man hæfter sig også ved de mange
ting der blev brugt ved ølbryg-

ning. Nu har de jo nok ikke været
særlig drikfældige i smedehjemmet, men øl var en almindelig
daglig drik, og selv børnene fik tit
øl at drikke i stedet for vand, fordi
øllet havde den fordel, at selv den
ringe alkoholprocent, det indeholdt, var nok til at dræbe bakterierne i vandet fra deres forurenede
brønd
Vi
bemærker
også
vidnet
Schubart, der utvivlsomt er en
slægtning til Sybille Schubart, gift
med grev Reventlow på Brahetrolleborg. Sybilles bror boede i sin
alderdom på Sollerup, ikke ret
langt fra Trente, så der har nok
været kontakter mellem disse familier.

Sophie
barndom

Nielsdatters

Sophie kom i skole i Stenløses
første skole, der lå dør om dør

billedet, var huset kun seks fag
langt. Fag er de murede felter mellem de lodrette bindingsværksstolper, og huset var foruden skolestuen bolig for læreren med familie
samt stald til en ko og 2 får.
Læreren var Mogens Hansen, der
egentlig ikke var uddannet lærer,
men som provsten skrev: ”En simpel bondekarl”, men han var god
til at lære børnene katekismus,
læsning, skrivning og regning.
Han nød stor agtelse i sognet, og
ved sin pensionering i 1830 fik
han lov at købe skolen.
Senere blev den købmandsforretning, og mange husker sikkert
købmand Dupont i Stenløse Bygade nr. 25, som nu er beboelse.
Sophie blev konfirmeret i Stenløse
Kirke i 1814, og præsten kunne
notere, at hun var meget god i
kundskaber og opførsel.

Smedemester Morten Clausen og sønnen Knud. ca. 1910

med smedestedet. Det var en ægte
stråtækt skole med omkring 50
børn, som kom fra Fangel, Stenløse, Svenstrup og Volderslev. Børnene var opdelt i store og små, der
skiftedes hver anden dag. Pladsen
var meget trang, for som det ses af

Sophie Nielsdatters ægteskaber
I maj 1823 dør møller Hans Hansens kone Sophie Hansdatter på
Trente Mølle i Haastrup. Hun blev
49 år og 5 måneder gammel. Hans
(Fortsættes på side 21)
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Elysium, Svenstrupvej 59
Huset på adressen Svenstrupvej
59 har gennem tiderne haft mange
forskellige funktioner og har set
ud på mange måder. Den ruin vi
kender i dag har engang været en
flot patriciervilla, et landhus der
var uden lige i Stenløse sogn.

jord-lodder nogle på 269 m2 til en
pris af 134,50 kr. op til en parcel
på 886 m2 købt for 50,00 kr. Købet af disse mindre arealer var primært for at få uhindret adgang til
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Hans chauffør
havemand Anog hans kone
i Kuskehuset,
Gl. postkort fra
ca. 1910:
Elysium set fra
Svenstrupvej
med
hovedbygning og
kuskehus.

Af Svend Dirksen
I 1727 blev et mindre landbrug
opført på nuværende adresse
Svenstrupvej 59. Det var i 1831
beboet af skomager Niels Christiansen. I 1841 blev det overdraget
til gdr. Jens Rasmussen, som i
1851 sælger ejendommen til bogtrykker Morten Christian Hempel.
Morten Christian Hempel, der senere bliver redaktør og ejer af Fyens Stiftstidende, ønskede at skabe
sig et fristed uden for byen, og i en
generation bliver stedet til et fristed for familierne Hempel og
Dreyer.
Stedet
får
navnet
“ELYSIUM”, som i den græske
og romerske mytologi betegner et
paradisisk sted, et lykkeland.
Samtidig med købet indledes en
lang række opkøb af mindre jordlodder. I 1854 får Morten Christian Hempel skødet fra gdr. Hans
Jensen på matr. nr. 5b af Svenstrup. Matriklen er en skov-lod.
Ifølge skødet ejer både sælger og
køber hver en lod af skoven. De
skulle begge have fri og uhindret
adgang til skovning gennem køb’er lod. Køber forpligtiges til at anlægge og holde en vej, 3 alen i
bredde til dette formål. Foran indkørslen og udkørslen anbringer
køber et forsvarligt led. Det var
normalt at bønder ejede et stykke
skov, så de var selvforsynede med
brændsel. De følgende år opkøber
skiftende medlemmer af Dreyer
familien jord. Der bliver handlet
livligt med køb af flere mindre

svært ved at gå.
var hjulmand og
ders Hansen.
Anders Hansen
Charlotte, boede

området ved Odense å.
1889 anmelder fuldmægtig J.C.
Dreyer til skifteretten i Odense, at
bogtrykker Morten
Christian
Hempel er afgået ved døden. Enken Mathie Christensen Hempel,
overtager ejendommen, da hun er
eneste livsarving. Den 26 september 1889 overdrager hun ved et
gavebrev Elysium med tilliggende
jorder til sin gudsøn redaktør Morten Christian Hempel Dreyer. Han
fortsætter med opkøb af jorder
omkring ejendommen.
Morten Dreyer elskede sit Elysium. Haven blev anlagt med tennisbane og græsplæne, hvor der
kunne spilles forskellige spil, og et
badehus blev opført nede ved åen.
Morten Dreyer udnævner ved sin
60 års fødselsdag sønnen Jørgen
Dreyer til medredaktør af Fyens
Stiftstidende. Morten flytter herefter ind på Elysium, men han svigtede ikke avisen. Hver dag ville
han ind på redaktionen. Det forgik
med bil, hvilket var en stor begivenhed i 30’erne, da ikke mange
havde bil på dette tidspunkt. Han
kørte ikke bilen selv, da han var
meget plaget af gigt og havde

den bindingsværk og stråtækte
ejendom beliggende Svenstrupvej
61. Den havde i ældre tid været
brugt til opbevaring af redskaber
o. l. Huset blev indrettet til bolig
for tjenerstaben, der omfattede
tjenestepiger, chauffør samt en
Butler.
Kuskehuset blev solgt fra Elysium
til Inga A. E. Ryhl, der boede
sammen med Folmer Schiøtt, en
pensioneret overbetjent. Schiøtt
var ivrig fotograf, han optog en
række uvurderlige billeder af gårde og huse i Skt. Klemens fra
1960’erne. Mange af billederne
blev overdraget til arkivet, hvor de
kan ses.
Var der en begivenhed på avisen,
der skulle fejres, blev venner og
personale budt til fest på Elysium.
Huset blev også benyttet som gæstebolig for en god ven af familien, den konservative folketingsmand Christmas Møller, når han
var på valgturne på Fyn.
Morten Dreyer mistede sin kone
under den spanske syge i 1918
eller 1919. Han døde senere ensom og alene på Elysium i 1934.
Elysium blev herefter overdraget

til sønnen Jørgen Dreyer.
Jørgen Dreyer blev i 1911 gift
med Lily Lorenzen, en købmandsdatter fra Norge. Hendes fader
ville forære sin datter og svigersøn
et sommerhus og mente, at det
skulle ligge i Nyborg, Nej, sagde
Jørgen Dreyer, det skulle være i
Skt. Klemens, i nærheden af Elysium, hvor hans fader boede, og det
skulle være et hus med plads til
fire børn og tjenestepige. Valget
faldt på Bakkely, Svenstrupvej 16.
Her flyttede familien ind, og boede der indtil 1934, hvor Morten
Dreyer døde og Jørgen Dreyers
familie flyttede til Elysium. Jørgen
og Lily fik 4 sønner Max, Per,
Jens og Hans. De boede kun kort
tid på Elysium, da Jørgen Dreyer
døde i 1935. Ved hans pludselige
død, var de to af sønnerne mindreårige. Jørgen havde ved testamente bestemt, at Lily Dreyer skulle
overtage Fyens Stiftstidende, og
hun blev således ejer af Elysium.
Lily Dreyer gifter sig i 1937 med
overretssagfører V. Krarup. Han
havde kontor i Stiftstidendes bygning og han deltog i møderne angående avisen.
I 1919 blev der til Stenløse-Fangel
Sogneråd sendt en ansøgning, om
at få lov til at frasælge et isoleret
areal på ca. 3 tdr. land, til gdr.
Henrik Henriksen, Svenstrup. Ifølge udskrift fra sognerådets forhandlingsprotokol af 10. oktober
1919 anbefales udstykningen i betragtning af, at ejendommen må
betegnes som Lystejendom, da
den aldrig har været husmandsbrug og H.C. Dreyer kun bebor
ejendommen en tid om sommeren.
Sognerådet giver sin anbefaling til
udstykningen, men Landbrugsministeriet afviser. Ved en skrivelse
af 20. september 1921 fra Landbrugsministeriet er det, dette afslag, der giver sagfører Krarup
anledning til at sende en redegørelse til landbrugsministeriet.
Denne redegørelse giver et godt

billede af Elysium og Dreyer familiens anvendelse af huset.

I skrivelse til landbrugsministeriet hedder det:
Afdøde redaktør Morten Christian
Hempel Dreyer, Odense var ejer
af lystejendommen “Elysium” under matr., nr.4b, 4d, 4e, 6e. og 3b
4c, 4f, og 5b der udgør en for sig
selv beliggende lund ved Odense
å. Redaktør Dreyer søgte i sin tid
landbrugsministeriet om tilladelse
til af matr. nr. 4b at frasælge et
isoleret beliggende areal på ca. 3
tdr. land, men fik afslag.
Ved redaktør Dreyers død i 1934
gik ejendommen i arv til hans søn
Redaktør J. C. Dreyer og efter
dennes død i 1935 overgik ejendommen til hans enke Lily Dreyer,
som nu er min hustru.
Ejendommen er noteret som landbrugsejendom, men jeg kan ikke
frigøre mig for, at det ikke ville
være sket, såfremt jeres forinden
på fyldestgørende måde havde givet oplysning om ejendommens
karakter gennem en meget lang
årrække. Forholdet er nemlig følgende:
I 1851 købte bogtrykker Morten
Christian Hempel, Odense matr.
nr.4b og 6e med det førnævnte hus
i 1885 købte samme de ubebygget
matr. nr.
I 1889 skænkede enkefru Hempel

fornævnte matr.nr. til sin gudsøn,
redaktør Morten Christian Hempel Dreyer.
Ejendommen matr. nr. 4b købtes i
1851 for i sommermånederne at
benyttes som lyststed. Bygningerne indrettedes derfor med dette
formål for øje, og er af senere ejer
moderniseret, ligesom der er tilkøbt nogle parceller matr. nr. 4d,
4e, 4f, og 4g af Svenstrup by, for
at kunne udvide have og lund. Haven udgør et meget smukt anlæg
og i lunden er for mange år siden
indrettet fiskedamme.
Kun som lyststed, til beboelse om
sommeren, har ejendommen været
anvendt uafbrudt siden 1851. I
snart 80 år har der aldrig været
indavl af landbrugsprodukter i
erhvervsmæssigt øjemed. Ejendommen har i samme lange tid
ingensinde været forsynet med almindelige
landbrugsredskaber
eller arbejdskøretøjer. Der har
ikke været stald, lo og lade eller
andet til landbrugsvirksomhed hørende rum, og af besætning har
der kun af og til, men for 40 år
siden været en eller to køer, for
den gang at forsyne ejeren selv
med god og sund mælk, og af og
til har der været et par ride- eller
køreheste. Også disse forhold har
navnlig efter datidens opfattelse
fremhævet dens karakter af lyststed, der yderlige understreges af
ejendommens navn: ELYSIUM:

Svenstrupvej 61. (Elysiums kuskehus) - 1964
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sat tilknytning til Skt. Klemens, Wichmann. Parcellen skal drives
idet en søn af Jørgen og Lily som landbrug. Der var ingen løsDreyer, Hans Dreyer gift med øre, kun et redskabsskur til en pris
Dagmar Dreyer i 1953. De boede, af 10.000,00 kr.
først på ”Bakkely”, Svenstrupvej I 1947 sælger Rigmor Helweg
16. Her boede de i 17, hvorefter de Mikkelsen Elysium til automobilflyttede til Pilebakken
21.
Da Hans Dreyer dør,
flytter Dagmar Dreyer til
Lindegårdhaven 8.
Elysium bliver i 1942
solgt til Rigmor Helweg
Mikkelsen, der er gift
med apoteker Helweg
Mikkelsen, Svaneapoteket i Odense. Elysium
bliver stadig ved med at Lystejendommen Elysium. Kuskehuset som det så ud
tiltrække sig opmærk- i 1996.
I forlængelse af overstående, der somhed.
giver et godt billede af hvad ejen- I 1943 under krigen bliver Elysi- forhandler A. J. Dideriksen, der
dommen har været benyttet til, um draget ind i den fynske mod- efter 5 år sælger til mejerikonsublev der i det muntre sommerliv standskamp. Den første fald- lent H. Hedemann. Kort tid derefogså udvist stor interesse for fiske- skærmsjæger Peter Carlsen bliver ter videresælges i 1952 til værkføri. Således findes en lejekontrakt kastet ned fra flyvemaskine i juni rer T. H. Svendsen, som i 1953
om fiskeret mellem gdr. T. C. Sa- 1943 ved Hvidsten i Jylland. Han sælger til cand. jur Landsarkivar
muelsen der ejer ejendommen flytter ind på Elysium. Hans opga- H. B Seesten.
matr. 3a og 2c af Solevad. Kon- ve var at organisere modtagelsen Den 17 september 1963 kommer
trakten giver ret til fiskeri i et væ- og fordelingen af nedkastning af der et påbud om, at stråtaget på
rende vandløb, kaldet Bækken. våben. Han oprettede sit hoved- Elysium skal erstattes ned hårdt
Samuelsen forpligter sig til at sør- kvarter for den fynske modstands- tag inden den12. juli 1963.
ge for, at uberettiget fiskeri ikke bevægelse på Elysium. Den første I 1965 sælger Ellen Seesten ejenfinder sted. Kontrakten gælder i 5 nedkastning finder sted juli 1943 dommen til ingeniør Aksel Alder
år fra 1. april 1927. Prisen for de 5 på Enebærodde. Der bliver også for 125.000,00 kr.
våbendepoter i Skt. Klemens, ved Han begynder en renovering af
år er 500 kr.
Kontrakten bliver af Lily Dreyer Købmand Skov på Svenstrupvej ejendommen. Denne renovering
fornyet flere gange, indtil 3. febru- og hos Fabrikant Gustav Krüger fortsættes af den nye ejer Stempelar 1942, hvor fru Dreyer medde- på ejendommen Birkelund, der lå fabrikant Peder D. Buck, men han
ler, at hun ikke ønsker at forny hvor Skt. Klemensvænget nu er når ikke at blive færdig da han dør
i 70’erne.
kontrakten, der udløber 1. april bygget.
1942. Der er ikke så meget aktivi- Rigmor Helweg Mikkelsen sælger Peder D. Buck`s enke Lis Buck
tet i Elysium mere, en parcel med i 1943 en parcel matr. 4h, til Aksel ejer og bebor stadig ejendommen.
Elysium har i mere end 100 år
badehus ved åen bliver
fremstået som en perle, med tæt
solgt til gdr. Greve.
forbindelse til familien Dreyer fra
I 1936 har der muligvis
Fyens Stiftstidende. Huset rummer
været en nabostrid om
mange minder og historie og det
nogle popler der rager ind
må ønskes, at denne specielle og
over skellet til matr. 4a, og
særprægede ejendom på Svender bliver tinglyst en forstrupvej 59 får lov at leve videre.
ordning om, at nogle af de
Det er et ønske at fremtidige ejere
store popler skal beskæres.
vil fastholde stedet og leve op til
I 1942 er familien Dreyers
navnet Elysium, som jo betyder et
epoke på Elysium slut.
paradisisk sted- et lykkeland.
Familien Dreyer har fort- Elysium, Hovedbygningen. 2008.
som den allerede tidlig døbtes og i
hvert fald i 1864 og så sent som
gavebrev af 1889.
Ejendommen som min hustru og
jeg bebor om sommeren, har
smukke og velindrettede bygninger
med en fortrinlig beboelse med
centralvarme, koldt og varmt
vand, moderne badeværelse to
kamre og bolig for chauffør.
Jeg tillader mig indtrængende at
ansøge om, at den stedfundne notering af ejendommen som landbrugsejendom ophæves. Så vidt
mig bekendt, foreligger der fra
tidligere en anbefaling fra sognerådet med udstykning af forannævnte mark. Citat slut.
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Sophie Nielsdatter fra
Stenløse (Fortsat fra side 17)
Hansen skulle nu ud at se sig om
efter en ny hustru og madmoder til
møllegården.
Han sendte derfor et bud af sted
for at foretage frieriet, først til Ane
Marie Hansdatter fra Trunderup
Ellegaard, men det mislykkedes.
Budet drog derefter til emne nr. 2
på listen, som var smedens datter i
Stenløse. Denne gang lykkedes
det, hvorefter mølleren personligt
kunne indfinde sig i smedegården
og anmode om Sophies hånd. Han
var 53 år, og hun 24. Det var smeden Lars Christiansen, der skulle
sige god for ægteskabet, og han
har nok tænkt lidt over aldersforskellen, men alligevel ræsonneret,
at skulle det gå helt galt, så var der
vel lidt på kistebunden til Sophie.
Hans stammede fra Bergen, hvor
hans bedsteforældre var Dr. Med
og stadsfysikus Jacob Woldenberg
og Maria Fabricius. Jacob var en
kendt læge, der forskede i pestsygdom, og havde indrettet 5-6 sygestuer i sit hjem.
Marias farfar var Peter Fabricius,
der var kapellan i Løgumkloster
1595, og sognepræst og provst i
Broager 1596-1633, hvor han blev
afsat i forbindelse med hustruens
halshugning for hekseri. Hans hustru var Anna Fischer Hansdatter
fra Flensborg, en købmandsdatter
fra Flensborg.
Anna bliver i 1632 dømt til døden
ved halshugning for hekseri, og
bliver begravet i Broager. Talrige
slægtsforskere både i Tyskland og
herhjemme har søgt efter oplysninger om retssagen, men intet er
fundet. Det er et derfor et åbent
spørgsmål, hvad præstefruen har
forsyndet sig med.
Hans Hansen (Woldenberg) og
Sophie blev viet i Stenløse Kirke
den 11. oktober 1823.

Sophies 2. ægteskab
med Rasmus Hansen
Da Hans Hansen døde i 1832 stod
det så skraldt til med økonomien,
at Sophie dårlig nok havde til boafgiften, og hun måtte da skyndsomst se sig om efter en ny ægtemand. Niels Bødkers kone fra Gl.
Stenderup blev sendt til Sdr. Broby Mølle for at fri til møllersvenden Rasmus Hansen, og han bed
på krogen.
Det blev deres søn Christen Rasmussen der tog navnet Trentemøller, som videreførte møllegården,
og gennemførte en total renovering af bygningerne og bl.a. byggede ny vandmølle samt oprettede
et bageri. Christen var gift med
Petrine Larsen Lund fra Knabegaarden i Øster Hæsinge.

Over åen efter vand
Christen og Petrine fik en lille
dreng Marius, som tidligt fik engelsk syge. Den lokale læge behandlede ham tilsyneladende uden
resultat. Farmor Sophie kom så i
tanker om den hellige Sct. Clemens Kilde i Svenstrup, og ved
Sankt Hans Nat blev drengen kørt
til kilden og overhældt med vand
derfra. Drengen kom sig, og voksede helt normalt uden men af
sygdommen. Om det nu var den
lokale doktor Nommels lægekunst
eller det hellige vand, der helbredte ham, vides ikke. Men troen på
hellige kilder var vel ikke for
stærk, for der var en hellig kilde i
baghaven ved Trente Mølle.
Vores lille beretning om Sophie
Nielsdatter runder vi af med at
fortælle, at hun døde den 7. december 1860 i en alder af 61 år, og
blev begravet på Håstrup kirkegård.

Poul Nielsen
Efter Lars Christiansen overtages
smedien i 1844 af Poul Nielsen og
Karen Kirstine Hansdatter i selv-

eje, glider den ud af slægten. De
havde ni børn, som alle døde af
brystsyge – en gammel betegnelse
for lungebetændelse eller tuberkulose.
Smedesvenden Morten
Clausen blev tæt knyttet til familien, og overtog den i 1891.

Morten Clausen
Morten Clausen, der var tæt knyttet til Poul og Karen Kirstine og
blev den sidste smed i Stenløse,
overtog smedien i 1891. På sine
gamle dage, da han boede i Volderslev, hyggede han sig med at
fremstille knivsblade, hvori der
blev indhugget ”M C”. Kunne han
ikke gøre dem helt færdig, fik han
hjælp hos smeden i Volderslev, og
han har nok også haft en finger
med i spillet på den tobaksskæremaskine, der opbevares i arkivet
her i Stenløse. Denne hobby gav
ham tilnavnet ”Mårdi Knivsme´”
Det er Morten Clausen, vi ser på
billedet med sønnen Niels i smedeværkstedet. Smedien er fotograferet ca. 1910, og ser ud som den
er beskrevet i skiftet efter Maren
Rasmusdatter i 1843. Udstyret er
det samme, 2 blæsebælge, 2 ambolte og en masse værktøj under
loftet.
Morten døde i 1943, 85 år gammel.

En udflugt til Tørslev
Grusgrav
En sommerdag for et par år siden
tog vi til Tørslev Grusgrav ved
Egtved for at se Robert Jacobsens
frilandsskulpturer. Turen førte os
også til det lille museum for Egtvedpigen. Når vi nu var på de
kanter, skulle vi også besøge dem
gamle købmandsgård i Bindesbøl.
Det er et lille egnsmuseum, der
ved frivillig arbejdskraft drives
som en arbejdende butik. Det var
sjovt at gense de gamle varemærker og indsnuse duften af friskmalet kaffe fra den gamle kaffemølle,
og vi kunne ikke lade være med at
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købe kaffe og en flaske af den ægte Bindesbøl Bjesker.
Og hvad stod der i butikken? En
tobaksskæremaskine fra 2. verdenskrig, nøjagtig som den, der
står i Lokalhistorisk Arkiv i Stenløse! Et lille skilt ved maskinen
oplyste om at den ”vistnok er
fremstillet af en mand på Midtfyn”. Det er da selvfølgelig Mårdi
og smed Søndergaard i Volderslev, der har fremstillet den. De
havde tilladelse til at producere
disse maskiner, der dog kun måtte
anvendes til privat formål. Hvis de
blev anvendt erhvervsmæssigt,

skulle der betales afgift af tobakken.

Pudsigt nok kan Svend Dirksen
fortælle, at den gang han var i lære
i en Brugsforening på Langeland

havde de en noget større model,
som blev lejet ud, så der er da i
hvert fald skåret en hel del tobak
på dem.
Slægtsforskning er ikke blot en
indsamling af datoer og årstal,
men for os har det ført til mange
ture rundt i landet, f.eks. til Trente
Mølle, Bjørnø, Holstenshuus og
Lyngaa ved Hadsten. Og endelig
findes masser af lokalhistorisk litteratur, hvori der både omtales
personer fra slægterne og begivenheder, som disse personer var mere eller mindre impliceret i.

______________________________________________________________________________________________________

Odense–Nr. BrobyFåborg
Banen (Fortsat fra side 9)
ves ” Skt. Clemens sidespor” og
blev fragtberegnet efter taksterne
på Skt. Klemens station. Togførerne var ansvarlige for sporskifternes og stopbommenes rette indstilling og aflåsning. Som følge af de
stærkt stigende jernbanetakster
omkring 1920 faldt transporterne.
I 1925 købte SFJ (Sydfynske jernbaner) sporet for 500 kr. og fjernede det. Der skulle dog kun gå 5 år
før det atter blev anlagt, da taksterne var kommet så langt ned, at
jernbanetransport igen var lønsomt. Sporet blev dog ikke videre
brugt i anden omgang og blev fjernet efter få år.

Jernbanesabotage ved
Skt. Klemens
I de sidste dage af 2. verdenskrig
blev der begået sabotage på banen
som følger:
9. marts 1945 kl. 5 om morgenen
blev der sprængt et sporskifte på
Fangel station.
10. marts var der skinnesprængning mellem Skt. Klemens og Fruens Bøge.
25. april kl. 9 var der skinne22

sprængning ved Skt. Klemens station. Ved denne sabotage rammes
mine forældres hus (Svenstrupvej
40) af stumper fra skinnerne og
ruderne blæses ud af trykket.
29. april kl. 9.45 skinnesprængning mellem Skt. Klemens og Dalum. Trafikken genoptages næste
morgen kl. 5.00.
4. maj om formiddagen var der
skinnesprængning mellem Skt.
Klemens og Bellinge.

Brobybanen under
skiftende konjunkturer
Indtil 1933 havde banen en sund
økonomi, men derefter begyndte
den at give underskud. Det var
konkurrencen fra rute-, last- og
privatbilerne, der begyndte at gøre
sig gældende, såvel på passagertallet som på godsmængden. Frem
til udbruddet at anden verdenskrig
måtte kommunerne langs banen
medvirke til at dække underskuddet på banen. Krigen betød, at der
blev rationering af brændstof,
hvilket delvist lammede biltrafikken. Derfor fik banen en fremgang
i passagerantal, som var med til at
rette op på økonomien. Samtidig
benyttede man lejligheden til at
sætte taksterne op for såvel passagerer som godstransport. Efter krigen vendte de økonomiske proble-

mer tilbage for banen, dels på
grund af stærkt stigende lønninger
og kulpriser, men også som følge
af biltrafikkens genoptagelse. I
året 1947-48 måtte kommunerne
langs ONFJ derfor indbetale
19.000 kr. og året efter 43.000 kr.

Brobybanen under stats
drift.
Allerede før krigen havde man
forhandlet med DSB om forpagtning af banen. Disse
forhandlinger blev nu genoptaget
og endte med en aftale, som betød
at DSB overtog driften af banen
fra 1. april 1949. Denne dato gled
DSB’s splitflag til tops på banens
stationer, og de gamle SFJ-flag
kunne gemmes væk. SFJ’s fastansatte personale blev ansat som tjenestemænd ved DSB, som også
fortsat beskæftigede de fleste måneds- og ugelønnede. Alle 14 ekspeditricer på stationerne og stationsmesteren i Nr. Broby forblev i
deres stillinger. Overgangen til
statsdrift medførte en betydelig
takstnedsættelse. En returbillet
Odense-Fåborg, som hos SFJ havde kostet 7,80 kr. kostede nu 5,90
kr. hos DSB. Fragten for 200 kg.
stykgods faldt fra 6,20 kr. til 3,70
kr. Der var en vis forventning om,
af de billige takster ville virke

fremmende på benyttelsen af banen. Dette kom dog ikke til at holde stik, for statsovertagelsen faldt
sammen med bortfaldet af de sidste restriktioner for privatbilismen, som i disse år for alvor tog
fart.

Banens nedlæggelse
I henhold til forpagtningskontrakten med DSB skulle der senest d.
1. juli 1953 optages forhandlinger
om banens fremtid. DSB lod derfor udarbejde et driftsregnskab for
banen for året 1952-53. DSB’s
ledelse kunne se, at udgifterne var
alt for store i forhold til trafikken.
Især udgifterne til lokomotivtjeneste og værkstedsudgifter var meget store. Derfor gik man i gang
med et ændringsforslag,
der skulle afskaffe
damptogskørslen,
hvis forpagtningen fortsatte. På
et møde mellem
ONFJ og DSB’s
topledelse d. 10.
dec. 1953 fremsatte DSB et
tilbud om af
drive banen i en
2-årig periode
for 459.000 kr.
pr. år. Staten
skulle betale 50

% og kommunerne resten. Repræsentanter
for Fåborg kommune henstillede
til generaldirektøren fra DSB af
fremkomme med et forslag til
etablering af last- og rutebildrift
på ruten. DSB fremkom efterfølgende med et forslag til rutebiltrafik på ruten med en ”stationsrute”
som skulle køre ind til alle de tidligere stationer og en ” landevejsrute”, som skulle køre mere direkte. Stationerne skulle så omdannes
til bilekspeditioner sammen med
postekspeditionerne. På en ekstraordinær generalforsamling i ONFJ
d. 11. feb. 1954 blev det med stort
flertal vedtaget at nedlægge banen
og gå over til rutebildrift.

Lørdag d. 22. maj 1954 var banens sidste driftsdag. Mange mennesker benyttede sig af den sidste
mulighed for en togtur. Det sidste
aftentog fra Fåborg, som skulle
ankomme til Odense kl. 22.35 var
forsinket på grund af forskellige
arrangementer på stationerne. Afgangen retur til Fåborg med samme motorvogn blev en time forsinket. På sin vej sydpå blev toget
atter meget forsinket, og det ankom først til Fåborg kl. 2.30, omtrent 2 timer senere end planlagt.
Dette blev afslutningen på 48 års
togdrift gennem Stenløse sogn.
Sic transit gloriae mundi! *
* således forgår verdens herligheder
Kilde: Lars Viinholdt-Nielsen:
Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen, 1993

Den nedlagte banelinie. Pustbud Jens Hansens hus, Møllevej 29 ses i baggrunden. Billedet er taget ca.
1960 fra Vejstrups baghave (Sct. Clemens Kilden).
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