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Problemformulering:
Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan
kan Skt. Klemens fortsat bevares som attraktivt lokalsamfund i fremtiden?
Emnebegrundelse:
Hvorfor har vi valgt emnet?
Hvad er en landsby og villaby?
Arbejdsspørgsmål:
Hvordan og hvorfor har Skt. Klemens forandret sig igennem tiden?
Hvordan så Skt. Klemens ud for 100 år siden?
Hvad betydning havde togstationen?
Hvordan var Skt. Klemens delt op?
Hvilke arbejdsmuligheder var der i Skt. Klemens dengang?
Hvad betydning havde lokalforretningerne for Skt. Klemens?
Hvorfor blev der bygget en skole i Skt. Klemens? Hvornår?
Hvordan har Skt. Klemens befolkning ændret sig igennem tiden?
Skt. Klemens i nutiden
Hvordan ser Skt. Klemens ud i dag?
Hvad er vigtigt for Skt. Klemens i dag?
Skt. Klemens i fremtiden
Hvordan kan man forestille sig, at Skt. Klemens vil se ud om 50 år?
Hvad ville der ske hvis skolen nedlægges?
Hvad er vigtigt for et lokalsamfund?
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Indledning
Hvorfor har vi valgt emnet?
Vi har valgt at skrive om udviklingen i Skt. Klemens fra landsby til forstad, da vi gerne vil have en
bredere viden om vores lokale by. Vi har valgt det, fordi vi gerne vil vide hvordan vores by har set
ud, og hvordan den har forandret sig igennem tiden. Vi vil også gerne finde ud af hvordan
togstationen og butikkerne har haft indflydelse på Skt. Klemens udvikling. Det kunne også være
spændende at se hvordan lokalsamfundet har forandret sig fra omkring år 1900 til i dag.

Hvad er forskellen på en landsby og et villakvarter?
Landsby:

En landsby skal mindst bestå af 3 landbrugsejendomme. Størstedelen af indbyggerne skal leve af
landbrug.

Villakvarter:

En som regel rig by, hvor størstedelen af husene i byen er villaer. Villa betyder på dansk, et hus
med en have rundt om. Huset ligger frit og er indrettet til en familie.

Som bilag 1 har vi vedlagt en tegning, som viser hvornår de enkelte ejendomme er opført i Skt.
Klemens. Her ser vi tydeligt udviklingen fra landsby til villakvarter.
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Skt. Klemens før i tiden
Interview med tidligere slagtermester Jens Jensen, Skt. Klemens.

Er der nogen der ved noget om Skt. Klemens, er det vores gamle slagter Jens Jensen (JJ)
Vi besluttede derfor at kontakte JJ og spørge ham, om han ville fortælle os noget om hans liv i Skt.
Klemens. JJ er født og opvokset i Skt. Klemens hvor hans bedstefar, far og senere han selv havde
slagterforretning indtil for mindre end 10 år siden. Han begyndte allerede som 16årig at tage ud til
de omkringliggende gårde for at slagte.
Han tog os med ud på en køretur hvor han fortalte om, hvor forskellige forretninger og gårde
havde ligget i det gamle Skt. Klemens.
I 1906 havde Stenløse sogn ca. 600 indbyggere og landsbyen bestod af flere gårde og enkelte huse.
De fleste centreret omkring det nuværende Stenløse og Svenstrupvej som var den gamle landevej
til Bellinge.
I gamle dage var der mange arbejdsmuligheder i Skt. Klemens. Man kunne for eksempel arbejde
som smed, skomager, grønthandler, cykelsmed og skrædder. De fleste butikker i Skt. Klemens er i
dag lukket, men i gamle dage var der mange forskellige. For 100 år siden havde man ikke de
samme transportmuligheder som man har i dag. Derfor var man nødt til at placere de forskellige
forretninger rundt i de små lokalsamfund, så man ikke behøvede at transportere sig frem og
tilbage.
Vi har prøvet at tegne på et kort, hvor de forskellige butikker lå, ud fra JJ’s fortælling.

Samfund i forandring – Projekt af David Sørensen og Martin Buur 9.a

Side 3

Som man kan se på kortet
lå butikkerne centreret
omkring den gamle
landevej, Svenstrupvej,
som i gamle dage faktisk
hed Møllevej.

Hvis man sammenligner med det gamle kort, kan man også se, at butikkerne ligger tæt på
jernbanen.

Jernbanen i Skt. Klemens

I gamle dage gik der en jernbane tværs igennem Skt. Klemens. Banen hed Odense-Nr.BrobyFåborg Banen (ONFJ). Banen blev indviet i 1906 og blev nedlagt i 1954.
Stationen blev kaldt Skt. Klemens station (opkaldt efter Skt. Klemens Kilde). DSB ville have kaldt
stationen for Stenløse Station, men navnet var optaget af en station på Sjælland. Stationen lå tæt
på Bellinge – Stenløsevejen (i dag Svenstrupvej). Stationen ligger der stadig og er i dag privat
beboelse. I 1914 blev der lavet et sidespor til jernbanen til transport af kalkmergel. Kalken fandtes
i bakkerne ned mod Odense Å. Sporet blev fjernet i 1925 fordi transportomkostningerne var for
store.
Jernbanen havde stor betydning for transporten til og fra Skt. Klemens, da anden transport forgik
med hestevogn og senere få biler.

Skt. Klemens Station 1954
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Parcelhuskvarterene

Den lokale tømrermester Ernst Andersen, havde en drøm om at gøre Skt. Klemens til en ny forstad
til Odense. Han opkøbte grunde fra de lokale gårde og byggede op gennem 50’erne og 60’erne de
fleste huse i Skt. Klemens. Mange parcelhuse var meget store og lå med store grunde ned til
Odense Å. Andre steder som på bakkerne op mod Stenløsevej, byggede han mindre, ens huse.

Kløverbakken 1955

Årets hus 1969 – Skt. Klemens Vej 70

Skt. Klemens skolen

Da Ernst Andersen i 1950'erne byggede huse i Skt. Klemens, flyttede flere og flere til byen. Det
betød at der også kom flere børn til skolerne. Skolen lå dengang på Grønvænget 13.
I 1950 gik der 143 elever i Stenløse skolen. I 1960 var antallet af elever steget til 215. Derfor blev
der snakket om at der skulle bygges endnu en skole.
Ernst Andersen havde snakket om at det ikke ville være nogen god ide at placere en skole på
Lindevej 64. Han mente at det ville være en alt for farlig skolevej, da børnene skulle krydse
togbanen. Det endte med at Lindved skolen blev indviet få år senere.
I 1950 blev Ernst Andersen valgt som sognerådsformand. Han fik kontakt til en arkitekt ved navn
Monrad Hansen, som havde bygget en ny slags skole. Monrad Hansen kaldte hans skole for en
kerneskole. Det blev den kaldt, fordi der lå en gymnastiksal i midten, og der lå en lang gang på
hver sin side. Monrad Hansen fik tilladelse til at bygge den ældste del af skolen, efter at
sognerådet havde godkendt og set de tidligere skoler han havde bygget.
Den første del af Skt. Klemens skolen blev indviet i 1962. I 1968 stod læreværelserne færdige.

Skt. Klemens skolen i 1962

Skt. Klemens skolen i 1968
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Skt. Klemens i dag
Udseendet i dag:
Der er sket store forandringer med udseendet i Skt. Klemens. Der er blevet konstrueret mange
flere huse end der var dengang. Skt. Klemens er også blevet en meget større by, hvor der er plads
til mange flere mennesker, end der var dengang.
De største ændringer på udseendet fra dengang, ligger mest i landskabet.
Dengang var der kun Svenstrupvej, hvor der lå få huse hen ad vejen. Sammenlignet med i dag,
hvor området er blevet udvidet markant.
I fremtiden ville der også være ændringer på udseendet da kommunen er i gang med at
konstruere boliger ved Skt. Klemens mark.

Forandringer i Skt. Klemens:
Skt. Klemens har forandret sig en del fra dengang. Nu til dages har vi for eksempel ikke alle de
lokal forretninger som vi havde dengang. I dag er det meste af landbrugs jorden omdannet til
boliger. Fx har vi fået Skt. Klemens parken. Der er blevet bygget boligblokke og rækkehuse og
derfor er der kommet flere indbyggere til Skt. Klemens.
Kommunen er også i gang med at konstruere et nyt boligkvarter, ved den mark som ligger op ad
Stenløse vej, ved Skt. Klemens. En af grundene til det, kan være fordi kommunen gerne ville
tiltrække flere indbyggere til Skt. Klemens.
Det ville også have en indflydelse på Skt. Klemens skolen. Hvis der flytter flere familier til Skt.
Klemens, kan det betyde at der er flere børn som begynder at gå i skole her i Skt. Klemens.
Men det ville ikke rigtigt give nogen mening når der bliver snakket om at Skt. Klemens skolen
måske skal blive lukket ned.
De tidligere skoler som har ligget rundt omkring Skt. Klemens er nu i dag blevet slået sammen til
en større skole, som vi i dag kender som Skt. Klemens Skolen.
De små lokale forretninger er blevet slået sammen, til større forretninger med et større udvalg. Fx
havde vi i sin tid, en slagter, en købmand og en grønthandler. Men i dag har vi Rema 1000, som
har et stort udvalg, med varer, som dækker over alle de butikker som var der dengang.
I dag har vi bedre muligheder for at blive transporteret fra by til by, da flere mennesker har råd til
bil. Men man har også muligheden for at tage bussen.
I gamle dage tog man tit toget, som gik igennem Skt. Klemens ind til Odense, da det var en af de
eneste muligheder man havde for at blive transporteret. Man kunne selvfølgelig også tage sin
cykel, men det ville være alt for besværligt og det var ikke særlig praktisk.
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Skt. Klemens i fremtiden
Ved lokalsamfund forstås: ”Geografisk afgrænset fællesskab, som beboerne uanset eventuelle
sociale og kulturelle forskelle føler sig knyttet til.” - 1
Hvordan bevarer vi lokalsamfundet Skt. Klemens?
For at bevare et godt lokalsamfund er det vigtigt, at have et godt fællesskab. Her i Skt. Klemens har
vi en forening, der arrangerer løb og loppemarkeder med mere. Det arrangerer de blandt andet
for ikke at gøre Skt. Klemens til en kedelig by. Hvis byen blev kedelig ville kriminaliteten muligvis
stige, da folk derfor ikke har noget at give sig til.
Der har desværre været tale om, at skolen skulle lukkes. Det ville ikke være godt for Skt. Klemens,
da der så ikke vil flytte flere børnefamilier til Skt. Klemens. Familierne med børn i Skt. Klemens vil
muligvis flytte til en anden by, da der vil blive langt at fragte deres børn til en ny skole. Det ville
ødelægge et godt lokalsamfund.
I gamle dage var vi afhængig af butikkerne i byen Skt. Klemens. Det er vi ikke mere, da vi sagtens
kan fragte os ind til byen for at handle. Derfor er butikkerne i Skt. Klemens ikke vigtige for et godt
lokalsamfund. Man har dog stadig brug for en butik til dagligvare indkøb. Her i Skt. Klemens har vi
en god Rema 1000 hvor vi kan købe de fleste nødvendige ting.
En god ting der er kommet i nyere tid er fritids- og sportsaktiviteter. Dem var der ikke mange af i
gamle dage, hvis der overhovedet var nogle. Aktiviteterne er med til at knytte et stærkere bånd
mellem indbyggerne i Skt. Klemens. Der er endda lavet aktiviteter for både børn, unge og gamle. Vi
har en meget aktiv idrætsforening. For voksne er der blandt andet gymnastik. For unge er der
basket, badminton med mere. Derudover har vi en lokal spejdergruppe, Camelot, som holder til i
det gamle kommunekontor.

Fremtidige planer
Odense Kommune har udarbejdet en lokalplan over Skt.
Klemens, mht. at der skal blive bygget et nyt boligområde
i Skt. Klemens. Hele projektet regnes med at være færdigt
i 2021 og man regner med at have omkring 200 nye
boliger. Der kommer til at ligge tæt og lavt bebyggede
huse, samt parcelhuse. Kommunen mener, at det vil være
godt at få bygget et nyt boligområde, da der er en skole i
nærheden.

1

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Speciel_teori/lokalsamfund
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Konklusion
I dette forløb har vi fundet ud af hvordan Skt. Klemens har ændret sig fra at være en landsby til at
være en betydende forstad til Odense. Vi har fundet ud af at Skt. Klemens engang havde mange
butikker og tilmed en togstation. I dag er Skt. Klemens en forstad med et aktivt foreningsmiljø og
et godt sammenhold mellem beboerne. Debatten omkring skolelukning har vist, at vi i Skt.
Klemens står sammen når vi kæmper for noget.

Kildehenvisning
”Odense – Nr. Broby – Fåborg Banen” af Lars Viinholt-Nielsen – SFJ-Bøger 1993
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv – Billeder og skriftligt materiale.
Samtale med formand Mogens Jensen, Lokalhistorisk arkiv.
Interview med slagtermester Jens Jensen, Skt. Klemens.
http://noteshome.odense.dk/Odense/lokalpl.nsf/HTML_View/36895F4EAEF25C89C12577280040
3E38/$file/Lpf5-672.pdf
http://www.fynskebilleder.dk/soeg?clusterid=&categoryid=0&showperpage=12&search_text=skt.
+klemens&date_start=19430101&date_end=19931202
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