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Foreningens beretning for 2010
Af Eva Kristensen

Ved generalforsamlingen d. 9
marts 2010, var i igen flittige til at
møde op, det er vi meget glade for
i foreningen, vi vil gerne takke for
den store opbakning fra medlemmerne.
Efter generalforsamlingen blev der
holdt et foredrag af Frans Bay, om
Odense Å fra Bellinge gennem
Skt. Klemens, Dalum, Odense
med det nye stryg, opkaldt efter
Svend Saabye, til åen løber ud i
Odense fjord. Det var et meget
interessant foredrag fortalt af en
god foredragsholder. Efter foredraget konstituerede bestyrelsen sig
uændret. Eva Kristensen som formand, Brian Damgård som næstformand, Svend Dirksen som kasserer, Hans Damgård og Egon
Birkholm som bestyrelsesmedlemmer, Kaj Jensen og Steen Kristensen som suppleanter.
I det år der er gået har vi været på
Søby Søgaard den 8. maj der var
så stor tilslutning, at vi gjorde det
om igen den 12. juni. Vi blev vist
rundt på herregården af en fængselsbetjent der har sat sig ind i Søby Søgaards historie, vi fik historiske data fra tiden før det blev et
ungdomsfængsel, til hvad der bliver gjort i dag, vi så hele hovedbygningen, det var meget spændende, i riddersalen hvor vi sluttede af, var der over de 4 døre malerier af de 4 årstider malet af
Svend Saabye.
Foreningen var vært med kaffe og
kage. Til slut så vi deres museum,

der ligger i det tidligere køkken.
Det var 2 rigtige gode og spændende dage.

arkivlederen for godt samarbejde i
det forløbne år. Jeg håber på en
fortsættelse af dette.

Lørdag den 11. september deltog
vi i brobyggergruppens høstfest,
hvor der var forskelligt fra foreningerne, vi lavede en udstilling
med billeder, avisudklip og mapper med billeder.
Tirsdag den 12. oktober havde vi
foredrag om fynske dialekter af
Anders Bertelsen, kendt fra Fyens
Stiftstidende som sprogdoktoren,
Der mødte i også mange op, og det
var et rigtigt interessant foredrag,
hvor vi kunne genkende mange af
de forskellige fynske dialekter.
Lørdag den 13. november havde
vi udstilling i kantinen, vi havde
valgt at udstillingen skulle være
skole og konfirmationsbilleder.
Der var også mange der kom for at
se hvad vi havde fundet frem.
I december sammen med brobyggergruppens julemarked, hvor der
var forskelligt fra foreningerne,
viste vores udstilling med skole og
konfirmandbilleder, mapper med
avisudklip og billeder.
Jeg vil sige medlemmerne en stor
tak for god støtte, det forløbne år,
og ikke mindst for jeres fremmøde, når vi arrangerer noget i foreningen.
Jeg vil også sige en stor tak til
medarbejderne i arkivet, for den
store indsats I har gjort i årets løb,
samt en stor tak til bestyrelsen og
3

Arkivets årsberetning
v. Mogens Jensen
Da arbejdet i arkiv et det ene år
efter det andet er ret ens, kan det af
og til være svært at holde tingene
adskilt og huske det ene år fra det
andet. I årets løb er der noget, der
er gået godt, og andet der er gået
mindre godt. Den største begivenhed i arkivet set med mine øjne er,
at vi nu har besluttet at starte det
fælles arkivsystem Arkibas op. En
anden ting er, at vi har suppleret
vores maskinpark med forskellige
former for mekanik for at lette arbejdet med registrering af arkivalier.
Arkibas.
Jeg havde håbet, at overgangen til
det nye registreringsprogram kunne gå lige så let som da vi i sin tid
gik fra det gamle DOS-baserede
program til Windows, men sådan
skulle det ikke være. Vi har rettet
henvendelse til Sammenslutningen
af Lokalarkiver – det er paraplyorganisationen for næsten alle lokalarkiver i Danmark og dem, der står
bag udviklingen af Arkibas – men
man kunne ikke overflytte alt og
overflytning af den del man kunne
ville være en kostbar affære, der
efter min mening ikke stod mål
med den lettelse det ville medføre.
Vi har derfor valgt at konvertere
data manuelt, hvilket vil sige, at vi
skal have fat i alle arkivalier og
skrive data, som vi har i det gamle
system over i det nye suppleret
med de yderligere informationer,
som det nye system kræver. Det er
et stort arbejde, men ikke udelukkende til besvær, idet vi på den
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måde får gjort vores informationer
væsentlig bedre. Det viser sig
nemlig, at en del arkivalier er mangelfuldt registrerede. Det bliver
bedre nu. Det er indtil videre Hanne og Steen, der er vores ankermænd i konverteringen mens Eva
og Hans tager sig af gennemgangen af arkivalierne. Det b liver
rart, når det engang er gennemført.
Jeg synes også, at vi har været flittige til at deltage i de forskellige
kursus, som der har været holdt
vedrørende Arkibas, men det er da
helt klart at før vi alle sammen begynder at bruge systemet før bliver
vi ikke fortrolige med det. Jeg vil
på dette sted sige tak til arkivets
medarbejdere fordi de så villigt
slutter op om mulighederne for at
dygtiggøre sig og bruge deres fritid i Arkivets tjeneste.
Maskinpark.
Som man vikl kunne se af regnskabet har arkivet brugt en ikke ubetydelig del af vores formue til forbedring af vores EDB-system. På
baggrund af et udtalt ønske fra arkivmedarbejderne om at få en dedikeret maskine altså en computer,
der alene skulle anvendes til at
gemme arkivets data på indhentede
vi
tilbud
på
sådan
en
”Serverbaseret” løsning. Det er en
løsning, hvor alle data bliver gemt
på en server, så vi er fri for at skulle lede efter f.eks. Medlemslister,
Postlister og andre medlemsorienterede oplysninger på forskellige
computere. Den valgte løsning har
yderligere den fordel, at der i ser-

veren er to harddiske, hvor data er
identiske det vil sige, at vi pr. automatik har en backup af vores data. Yderligere har vi fra Stadsarkivet modtage en stor ekstern harddisk, hvor vi også kan gemme vores data på, så nu kan vi om jeg så
må sige både kan gå med livrem
og seler. Det har været en lidt besværlig fødsel og givet vores leverandør lidt hovedbrud, men nu ser
det ud til at vi er ved at nå til vejs
ende og at systemet fungerer som
det skal. Da vores Office programmer ikke var de samme på
alle maskiner har vi valgt at opdatere alle til Windows 2007. Jeg
synes, at den forløbne tid i alt for
stor grad har været præget af maskinproblemer, men det skulle være slut nu - håber jeg. Man skal vel
også tage i betragtning, at de fleste
af os, som arbejder i arkivet har
passeret vores grønne ungdom og
derfor måske ikke har helt så let
ved at tackle de problemer, der kan
opstå i forbindelse med at bruge
computere.
Jeg vil her benytte mig af muligheden for at sige tak til alle arkivmedarbejderne, som gør et stort
arbejde og som stort set gør det jeg
beder dem om.Mogens Jensen
Arkivleder

Aage Thomsen, Vangeledgårdsvej 30.
Af Hans Damgård
Her fortæller Aage Thomsen om
sin tilværelse som gartner, og om
de forskellige genvordigheder og
glæder han har haft i et langt liv.
Aage er født i Marslev 1920.
Hans fader arbejdede i Garveriet i
Frederiksgade i Odense og cyklede til og fra arbejde hver dag.
Om han blev fyret derfra, husker
Aage ikke; men derefter blev han
tækkemand. Aages forældre boede i bedsteforældrenes hus og betalte husleje til dem.
Før 1920 kom loven om statsstøtte til opstart af husmandsbrug
med udstykning fra større landbrug, og det søgte faderen på. Til
at begynde med fik han tilbudt et
sted nær Kerteminde, og det var
han begejstret for; men han kom
lidt for sent i gang, så det fik han
ikke. Senere i 1922 blev der mulighed for en udstykning fra Møllegården i Stenløse. Der var tale
om 3 ejendomme. Nuværende
Vangeledgårdsvej 36, dengang
Kristian Andersen og nuværende
Grønvej 65, dengang Jens Pedersen og den ejendom der nu er Aages bopæl, dengang Peter Thom-

sen, Aages far.
Kristian Andersen havde flere
penge, og han fik lidt mere jord
til sin ejendom, husker Aage.
Ordningen med staten omfattede
også lån til bygningerne, og bygningerne til brugene var dengang
næsten ens på de tre ejendomme,
dog var Kristian Andersens en
smule større. Beboelsen var sammenbygget med stalden, hvor der
var plads til 4 køer, en hest og
nogle grise. Jordtilliggendet var 8
tdr. land eller 4,5 ha. Omkring
etableringen af besætningen var
der samarbejde med Chr.
”slagter”, der var fader til Carl
”slagter”, der dengang boede på
Møllevej.
Også andet samarbejde var der
tale om. Bygningerne blev udvidet, så der blev plads til flere køer, og slagteren sagde, at man bare kunne bestille håndværkere, så
skulle han nok lægge pengene ud
i første omgang. Ti år senere kom
krisen i 30-erne, og det kneb lidt
med afdragene; men slagteren var
tolerant og kunne godt give lidt
mere kredit.
Erfaringerne som tækkemand
kom også til at gavne, for faderen
hjalp til hos tækkemand ”Lille

Johannes”, nu Grønvej 80, og der
kom andre småjobs, så økonomien kunne hænge sammen.
I 1930 kom der nye naboer, da
Aage Larsen overtog ejendommen ved siden af, og det gav muligheder for samarbejde på forskellige områder. Senere købte
Aage Larsen lidt mere jord fra
Vangeledgård.
Aage husker at hans fader tærskede med plejl. Kornet var høstet
med le, og hans moder bandt kornet op, og Aage var med til at
sætte kornet sammen. Senere blev
der købt en brugt selvbinder, og
de tre ejendomme satte deres 3
heste sammen, så de kunne trække den tunge maskine. Uden problemer var det ikke, men efter en
vis tilvænning gik det.
Aage har haft 2 søskende. En broder der døde efter kun tre dage,
og en søster der døde af meningitis, da hun var 12 år. Der var 3
tilfælde af den smitsomme sygdom. Den ene var Hans på Vangeledgård. Den anden var fra det
hus på Stenløse Bygade, hvor der

Aages mor og far, Meta Kristine og
Peter Thomsen, ved deres sølvbryllup
1939
Ejendommen Vangeledgårdsvej 30
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har været mekanikerværksted.
Alle 3 døde af sygdommen, og
der kom ikke flere tilfælde. Aage
kan huske, at de var isolerede i
familierne, og at han ikke kunne
komme i skole. Det var ligesom
når der var mund- og klovsyge.
Det med skolen var til at leve
med, syntes han den gang. Søsteren døde samme dag i 1933 som

Aage sammen med hans søster Valborg

Damgård, Damhavevej 41 brændte, kan Aage huske.
Aage har gået i den gamle skole,
der lå bag den nyere skole på
Grønvænget. Den brændte senere.
I Aages skoletid var der en sti,
der gik fra Stenløse Kirke til skolen. Den bestod indtil den nyere
skole på Grønvænget blev lukket.
Fra Volderslev var der en sti, der
gik fra Ribjerg, så man kunne gå i
lige linie over markerne til skolen. Alligevel var der langt at gå.
Aage kunne følges med børnene
fra Vangeledgård, hvor der var
børn i alle aldre. Aage kan huske,
at han gik i skole hver anden dag
fra kl.8 til kl.15. De ældre elever
havde så skole de andre dage, så
læreren var udnyttet hele ugen.
Ved middagstid kunne man så
være hjemme for at spise, hvis
der ikke var for langt at gå. Hans
og Jørgen på Voldgård kan Aage
huske fra klassen. Også Ejner
6

Jensen fra Sognefogedgården var
med, og så var der nogle fodermesterbørn, som Aage ikke kan
huske navnene på, fordi de skiftede skole af og til.
I 1926 kom der elektricitet til
hjemmet. Muligheden var der
nogle år før, men man skulle også
have råd til det.
Oprindelig var der en udendørs
hestegang til at trække et lille
tærskeværk af den type, der blev
kaldt en pigtærsker. Det var en
tromle med pigge, som man holdt
negene ind i, til korn og avner var
revet af. Bagefter hjalp Aage til
med at smide korn og avner op i
en sorteremaskine, der kunne
skille korn fra avner og strårester.
Begge maskiner blev brugt, også
efter der kom elektricitet til ejendommen. Kornet blev malet til
foder og mel på Stenløse Mølle,
og det allermeste kom hjem til
ejendommen igen. Aage mener
dog, at mølleren i de bedste år
kunne købe en mindre del, men
ellers var der balance i driften på
ejendommen, så man skulle købe
så lidt som muligt. Turen til møllen var en hel udflugt, som han
husker som en god afveksling i
hverdagen. Grisene fik korn og
skummetmælk, som man kaldte
returmælk. Skummetmælk var
den vigtigste kilde til protein, og

der var på den måde sammenhæng mellem kvæghold og svinehold. Uden køer ingen svin. På de
enkelte ejendomme var der dengang ikke tyrehold. Aage fortæller, at man dengang gjorde brug
af en ”aktietyr”. Det var en tyr af
god afstamning, der blev indkøbt
i fællesskab, og som stod til afbenyttelse hos en af aktionærerne.
Køer der var i brunst, blev så
trukket til tyr og kom så tilbage
til ejeren med det samme. I Aages
drengeår stod der sådan en tyr på
Egekærslund
på
nuværende
Grønvej 100. Senere blev Aage
fodermester på Anexgården, og
også derfra kan han huske, hvordan systemet virkede. På den måde kunne Mund-og klovsygen
somme tider nå at brede sig en
del, inden der kom egentligt sygdomsudbrud. Aage husker flere
udbrud. Så blev ejendommen
med familie fuldstændig isoleret
fra omverdenen, og man kunne
ikke komme i skole, og ingen
måtte forlade ejendommen eller i
øvrigt have samkvem med andre.
Anderledes var det med grisesøerne. Når de kom i brunst skulle
de drives over til Morits Lysemose på Dalsgård, der havde en orne. Aage erindrer fra sin barndom, hvor svært det kunne være
at få en nysgerrig griseso til at gå

Inger og Aage Thomsen

udenom alt, hvad der kunne rodes
i. Der kunne godt gå en halv dag,
inden de var fremme, og soen
skulle opstaldes nogle dage, for at
man kunne være nogenlunde sikker på, at opgaven var løst.Da det
var før telefonen kom til, var det
nødvendigt, at Morits gik ud til
dem for at fortælle, at soen var
færdig til afhentning. Det med
søerne var noget af det værste,
Aage kunne komme i tanke om
dengang.
Da Aage senere som gartner skulle overtage ejendommen, vendte
mareridtet med grisene lidt tilbage. Hans svigerfar i Silkeborg
havde en gård med mange grise
efter den tid, og han spurgte Aage, hvordan han havde tænkt sig
at drive ejendommen. Aage mente, han skulle dyrke grønsager,
men det mente svigerfar ikke
kunne føre til noget. Han skulle
have nogle af hans præmiegrise,
så svigerfaderen ville sende ham
en gylt. Hans svoger sendte ham
også en gylt, så han pludselig
havde to. Det var det rene tilsæt,
husker Aage. Plads var der heller
ikke til dem, og der kom faktisk
aldrig noget godt ud af det.
Aage blev uddannet som gartner,
og havde forskellige lærepladser.
Midt i praktikperioden var han i 5
måneder
på
gartnerskolen
”Beder”. Aage kan huske, at han i
den periode spændte sig vældig

Aage Thomsen i marken.

hårdt for med ekstrafag i frugtavl.
Det fortrød han senere, fordi han
aldrig fik brug for det. Aage kunne ikke forestille sig, at det kunne
gå at drive ejendommen, som
hans fader havde gjort det, som
alsidigt landbrug.
Efter uddannelsen boede Aage og
hans kone Inger i Fåborg, hvor de
tre af børnene blev født. Det første gartneri han var ansat i, stod
han faktisk for næsten selv, fordi
ejeren også drev blomsterforretningen Nova, som også skulle
passes. Perioden i Fåborg var under krigen, og det påvirkede hverdagen en del, husker Aage. Den
alder han havde bevirkede, at han

Aage sammen med datteren Jytte ved hendes konfirmation

blev optaget i en slags beredsskabsgruppe, hvor man skulle
møde, når der blev udsendt” foralarm”, som kom før den endelige alarm. Så skulle man forlade
sit arbejde og møde på brandstationen til beredskab. Det var irriterende på mange måder, for som
regel skete der ikke noget voldsomt, men han husker alligevel,
at der ved en fejltagelse blev
smidt nogle brandbomber, der
lavede stor skade. Det var fly fra
England, der tabte bomber på vej
tilbage efter togterne over de tyske byer. I det hele taget var der
stor trafik af engelske fly over
Fåborg, som netop lå under den
faste rute fra Tyskland. Faktisk
vænnede man sig til det i en grad,
der kan være vanskelig at forstå i
vore dage. Aage mener, at man
dengang havde lettere ved den
slags, end man har i nutiden.
Blandt andre elever havde gartner
Mose fra Glamsbjerg en søn, der
var ansat hos Aage. Mose gjorde
sig store anstrengelser for at få
Aage til Glamsbjerg, hvor han
havde sit store gartneri, der var
delt i fire afdelinger. Dengang var
gartnernes store flyttedag 1.
marts, og Aage gik i forhandling
om løn med Mose. De blev enige
og Aage fik en fin villa og var
formand for 10-12 medarbejdere.
7

Karsten og Finn ved familiens første bil

Der boede han med familie og tre
børn, men lysten til at arbejde
selvstændigt trak i ham hele tiden, og i 1957 flyttede han hjem,
for at overtage ejendommen, og
blive selvstændig gartner. Samme
år købte hans forældre et hus i
Brylle, som de flyttede ind i. Der
var en del, der skulle laves om
allerede dengang, og det blev der
brugt en del penge på.
I starten var der kun produktion
af grønsager på friland, og det var
noget, som han faktisk aldrig
havde arbejdet med i sit gartnerliv, og som kostede en del lærepenge. For eksempel prøvede han
med jordbær, men det gik slet
ikke på grund af mangel på plukkere. Aage havde håbet på en
masse skolebørn til hjælp, men de
var der slet ikke. Senere blev det
blomkål, porrer og selleri. Med
blomkålen gik det godt. Det havde han erfaring med fra sin elevtid, men med selleri gik det slet
ikke. De groede godt til og blev
vældig fine, og om efteråret blev
de taget op, og toppen blev hugget af, inden de blev lagt i kule
8

med henblik på senere salg. Problemet var, at Aage havde hugget
toppen af for tæt, for at de skulle
være pæne, og det bevirkede at de
ikke kunne holde sig i kulen, og
alle var rådne, da de skulle sælges. Naboen havde sagt det til

ham, men da var det allerede for
sent.
”Det var kun en af mange bommerter”, siger Aage.
I starten havde familien kun en
hest. Resten af besætningen blev
solgt fra starten. Hesten blev også
solgt, efter der blev anskaffet en
traktor. Der blev også prøvet med
en ko et stykke tid, men det blev
de i familien trætte af, fordi der i
perioder var alt for megen mælk
og i andre perioder slet ingen.
Derfor blev koen flyttet til Aage
Larsen ved siden af, og der blev
lavet en aftale om, at familien til
gengæld kunne hente mælk efter
behov hver dag.
”I 1962 kom der en traktor til. En
grå Ferguson, men også her lavede jeg en ”bommert”, siger Aage.
Samtidig med købet havde han
købt en plantemaskine, som skulle køres meget langsomt, og den
grå Ferguson havde ikke et gear,
der var tilstrækkeligt langsomtgående. Allerede året efter måtte
han investere i en anden traktor,
som står i drivhuset endnu som et
minde om den tid.
Aage var fra starten medlem af
gartnernes salgsforening i Odense, og han kunne sælge alle sine

Karsten og Finn sammen med naboens datter Karin

Aage på arbejde i drivhuset

produkter der.
Vognmand Svend Aage Frost
havde en tur forbi, og han klarede
transporten til GASA.
I 1960 blev familien forøget med
tvillingerne Karsten og Finn.
Det første drivhus blev bygget
i1963 og det næste i 1965, og så
var det ellers meningen, at det
skulle gå videre på den måde,
men det gjorde det bare ikke. Allerede året efter det første drivhus, var der penge til det næste
drivhus, så der kunne bygges
uden at låne penge, men det fortsatte ikke i længten. I drivhuset
startede han med meloner, og senere blev det til tomater, og det
fortsatte han med i temmelig
mange år.
Dengang blev jorden kogt hvert
år for at dræbe parasitter og skadedyr, men senere gik man over
til at behandle jorden med gas.
Det var firmaet Kaj Rasmussen,
Årslev, der havde den nødvendige ekspertise på området. Fordelen ved gasning var, at man ikke
behøvede at grave en masse rør
ned i jorden til fordeling af varmen. Ved gasning blev jorden
dækket med plastic, som gassen
blev lagt ud under. Efter gassen
var tilført, blev dørene låst, og
der var ikke adgang til drivhuset i
otte dage.

For at spare så meget som muligt
på opvarmningen blev tomaterne
plantet sidst i april.
Efter at sønnen Erik var blevet
tømrer, fik han til opgave at lave
borde, så man kunne lave potteplanter. Som biproduktion havde
Aage en produktion af tulipanløg
på ca.1 td. land, og det gik godt
med at få arbejdskraft, fordi det
var lige i skoleferien, at løgene
skulle tages op. Aage og naboen
Jens W. Hansen havde slået sig
sammen om at købe en sorteringsmaskine og senere en maski-

ne, der skulle pudse løgene, men
det var en for hård behandling af
løgene, så det gik man bort fra
igen. Aage indgik samarbejde
med et firma i Horsens, der hed
Østergård, som aftog løgene.
Engang var der problemer på
grund af vejret med at få tulipanerne til at afgro, så løgene kunne
tages op i skoleferien, så Aage
lod sig lokke af en konsulent til at
prøve et middel til nedvisning af
planterne. Det virkede godt, men
da løgene var solgt og skulle til at
spire, havde de samtidig mistet
spireevnen. Selvom Aage ikke
var den eneste, der havde fået
dårlig rådgivning, var der ikke
tale om nogen forsikring, så det
blev et alvorligt tab. ”Måske
skulle jeg have brugt konsulenterne nogle flere gange i årenes løb,
men det her var i hvert fald en
gang for mange” siger Aage med
eftertryk. Det var godt, at det kun
var halvdelen af løgene, der blev
behandlet. Firmaet Østergård
måtte erstatte dem, de havde
solgt, og led derfor også et tab,
men de var så imødekommende
overfor Aage, at de forærede ham
nye læggeløg; men han kom lidt i
klemme hos dem. Hver gang der
var gode priser på løg i de kommende år, følte han ikke at af-

Familiebillede: Bagerst fra venstre John, Jytte og Erik. Siddende: Aage og Inger med
Tvillingerne Karsten og Finn
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regníngen fulgte helt med op, og
det var han ikke tilfreds med.
Derfor besluttede han sig til selv
at drive løgene, og fik mere varme i drivhuset, så det blev muligt.
Derefter gik han over til at sælge
tulipaner.
I 1975 mistede Aage sin kone.
Aage fortæller, at da hans søn
Karsten fandt sin kæreste, overtog de ejendommen i 1986, og
Aage besluttede sig for at gå på
pension,” sådan da.”
Det var før ordningen med efterløn, men han var medlem af Arbejdsgivernes Fagforening.
Han besluttede at sælge, og så sig
omkring efter en anden bolig. I
Årslev var der et hus til salg, der
var næsten nyt, og det købte han.
Karsten flyttede ind på gartneriet
med sin kæreste, som han senere
giftede sig med.
Aage arbejdede en del hos sin
søn, der var gartner i Ringe, så
han havde det godt i den tid husker han. Af en grund som Aage
ikke kender, blev Karstens kone
ved med at spørge, om Aage ikke

kunne tænke sig at flytte tilbage.
Karsten var begyndt at lave lejlighed ovenpå, og det kunne godt
lade sig gøre i praksis. Når man
bliver ældre, er det nu rart nok at
bo, hvor der er andre af familien,
tænkte Aage og sagde ja. Huset
blev hurtigt solgt. Allerede dagen
efter det blev sat til salg, så der
var fart på med hensyn til at sætte
lejligheden i stand.”Sådan noget
laver Karsten selv”, siger Aage.
Sammen boede de på ejendommen i et år. Så blev Karsten og
Yvonne skilt i1997, og Aage blev
”gartner” igen på fritidsbasis.
Jørgen W. Hansen havde lejet
drivhusene i de ti år, der var gået,
og han havde haft en produktion
af højstammede margueritter;
men de havde problemer med en
eksem, som de mente stammede
fra arbejdet med dem. Derfor
overtog Aage og Karsten igen
arbejdet med drivhusene; men
Aage syntes at Karsten skulle tage sig af arbejdet med salget af
planterne. På den måde kørte
gartneriet til for få år siden.

Aage på besøg i Arkivet
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”Der er ikke så meget jeg har fortrudt i mit liv og da slet ikke det
her”, siger Aage.”Vi kommer
godt ud af det sammen”.
Jorden har været forpagtet ud i en
del år til Peter Rasmussen, Vangeledgård, fordi det blev vanskeligt at få tilstrækkeligt ud af driften med maskinstation.
Nuværende forpagter er Egekærslund Maskinstation.
”Hvad får du tiden til at gå med
nu”? ”Jeg passer have og slår
græs. Vi har jo en stor grund at
vedligeholde. Jeg holder lidt oftere pauser end jeg gjorde før. Når
man alligevel skal støtte sig til
noget, kan det lige så godt være
en spade” siger Aage. På spørgsmålet om man kan kalde det for
et jævnt og virksomt liv siger Aage:” Kald du det bare muntert
også”.

Projektopgave: 9. A Skt. Klemensskolen
2010
Problemformulering:

Skt. Klemens i nutiden

Villakvarter:

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?

Hvordan ser Skt. Klemens ud i
dag?

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.

Emnebegrundelse:

Hvordan kan man forestille sig, at
Skt. Klemens vil se ud om 50 år?

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?

Hvad er vigtigt for Skt. Klemens i
dag?
Skt. Klemens i fremtiden

Hvad ville der ske hvis skolen
nedlægges?
Hvad er vigtigt for et lokalsamfund?
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.

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.
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Jernbanen i Skt. Klemens
I gamle dage gik der en jernbane tværs igennem Skt. Klemens.
Banen hed Odense‐Nr.Broby‐Fåborg Banen (ONFJ). Banen blev
indviet i 1906 og blev nedlagt i 1954.
Stationen blev kaldt Skt. Klemens station (opkaldt efter Skt. Kle‐
mens 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 fand‐
tes i bakkerne ned mod Odense Å. Sporet blev fjernet i 1925 fordi

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,
12

Skt. Klemens Station 1954

hvor de forskellige butikker lå, ud
fra Jens Jensen’s fortælling.
Som man kan se på kortet lå butikkerne centreret omkring den

Kløverbakken 1955

gamle landevej, Svenstrupvej,
som i gamle dage faktisk hed
Møllevej.
Hvis man sammenligner med det

Årets hus 1969 – Skt. Klemens

gamle kort, kan man også se, at
butikkerne ligger tæt på jernbanen.

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.

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.

Skt. Klemens skolen

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

Skt. Klemens skolen i 1962

Skt. Klemens skolen i 1968
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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.
Den nye udstykning overfor Skt.
Klemensskolen

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 konstrue14

re 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.
Skt. Klemens i fremtiden
Ved lokalsamfund forstås:
”Geografisk afgrænset fællesskab, som beboerne uanset eventuelle sociale og kulturelle forskelle føler sig knyttet til.” 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

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.

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.

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

Arkivet har ikke foretaget redaktionelle ændringer i ovenstående
artikel
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Rønnegården
Af Svend Dirksen.

I Volderslev by ligger den firlænget gård “Rønnegård“, der
har fået navn efter den alle af
rønnebærtræer, der føre ind til
gården. Volderslevvej nr.150
Rønnegård matr.nr.9 a Volderslev Stenløse Sogn. Fra 18001928 blev gården drevet af familien Jørgensen.
Rønnegård var fæstegård under
Bramstrup og den første kendte
fæster hed Eiler Jacobsen. Han
overtog fæstet af gården i 1775.
Han kom ulykkeligt af dage den
30. juni 1804,da han var kørt til
Odense med en ung hest for vognen, hesten blev “uregerlig “på
Dalum banke og den var ikke til
at få hold på.
Eiler Jacobsen faldt af vognen
slog hovedet, han blev bragt ind
til Dalum mølle hvor han en time
senere døde, han blev 67 år gammel.
Hans kone Johanne Jacobsdatter
overtog og havde fæstet fra 1804
16

til 1808 fra 1808 til 1809 var
fæsteren Jacob Ejlersen han nåede kun at være fæster fra 1898 til
1809.
Historien fortæller blandt andet
om Jacob Ejlersens 31 uger gammel søn Christen blev begravet
den 30. januar 1809. Hans kone
Anna Christiansdatter døde i november 1809 26 år gammel og
Jacob Ejlersen døde to dage senere 27 år gammel. De blev begravet ved siden af hinanden på
Stenløse kirkegård den 29. november 1809. Bag de korte oplysninger gemmer der sig sikkert
en menneskelig familietragedige.
Den næste fæste fra 1809 var
Rasmus Jørgensen der var søn af
Johanne Jacobsdatter og Eiler
Jacobsen
Kilde “Bramstrup Godsarkiv
Fæstebrev mellem Hans Jørgen
Hansen Bramstrup og Rasmus
Jørgensen

Ifølge fæstebrev fra Hans Jørgen
Hansen til Bramstrup kongelig
Justitsråd gør vitterligt “at have
stadt og fæst ligesom jeg og herved stader og fæster til Rasmus
Jørgensen af Dømmenstrup den
gård i Vollerslev ,som sidst haves i fæste af Jacob Ejlersen og
som denne ved døden fragået.
Der står for hartkorn, ager og
eng 9td 5 skp, foranævnte Rasmus Jørgensen sin livstid må nyde, bruge og i fæste beholde, når
han af gården og dens tilliggende svare alle kgl. skatter og afgifter, som nu er eller herefter
påbunden vorder, såvel som alle
personelle påbudde at de sig i
gården opholdende folk.
2) Svarre herskabet efter jordebogen årlige rede penge 3Rd,
Rug 1Td. 5 Skp. 11/7Fdk. Havre
1Tdr, 1 1/7 Fdk -Smør ½ Otting
-lam 11/14 -gæs 1 4/7 høns 3 ¼,
som alt leveres til rette tider, når
forlanges af forsvarlige og upå-

klagelige gode vare.
3) Fæsteren forpligtiger sig til,
og efterlevende ejere i fremtiden
skulle vorde til sinds at ophæve
hoveriet årlig i stedet at svare
for hovning og landgilde 100 Rd
imod, at over annævnte Landgildepenge bortfalder, men indtil
den tid forretter han den gården
pålagte 5 5/7 dels Hovning i
overensstemmelse med den herved hæftede Extrakt af Hovingsforeningen af 20 marts 1792,
med god vilje og lige så forsvarligt, som om et var for sig selv,
lige med sine øvrige naboer, i
alle måder forsvarligt og upåklageligt.
4) Gårdens bygninger besætning
og inventarium samt føde - og
sædekorn haver han fremdeles i
god stand at vedligeholde således, at samme kan afleveres i
samme stand som det han efter
hoshæftede Syns-og Taksationsforretning er overleveret.
5) Han må ej uden Herskabets
vidende indtage inderster
(lejefolk) i gårdens bygninger
eller af samme bortleje værelser.
6) Fæsteren opfylder den imellem hans formand og moder Johanne Jakobsdatter indgående
aftægtskontrakt nøjagtig i alle
dens punkter
7) Gårdens jorder driver og dyrker han forsvarligt og intet deraf
at bortleje, ombytte eller forøde,
skov og tørveskær at frede og
opelske, og intet deraf at hugge
eller skære uden udvisning, anlægge humlehave samt planter
pile og levende gærder om gårdens jorder
8) Da gårdens bygninger i
“Landes Alm. Brandkasse“ er
assureret, så haver fæsteren iflg.
Heraf at betale det årlige brandkontingent, hvorimod han, i tilfælde af at gården eller noget
deraf ved ulykkelig ildsvåde fortæres, nyder den faldende assurancesum 9) Med god vilje adlyder hannem
af Øvrigheden befales, samt hol-

de sig Hs. Majst. allernådigste
love og anordninger, som nu er
eller herefter allernådigst måtte
udkomme, efterrettelig og være
mig eller hvem andre hannem på
mine vegne haver at befale, hørig og lydit i alt, hvad lovligt og
ret er.
10) Fæsteren pålægges at bruge
al mulig forsigtighed med ild og
lys, ingenlunde tillade nogen tobaksrygning på de steder i og
ved gården, hvor nogen fare
kunne befrygtes, alt under hans
fæstes fortabelse.
Det til bekræftelse under min
hånd og segl
Bramstrup den 22. marts 1809
Hansen.
Rasmus Jørgensen bliver den
sidste fæster fra 1817 blev Rasmus Jørgensen selvejer da
Estatsråd Hansen på Bramstrup i
årene omkring 1815 beslutter at
sælge en stor del af sit fæstegods. I Odense amtstuearkiv findes Bramstrup jordebøger, hvor
der står om bøndergods, der før
tilhørte Bramstrup hovedgård,
men som nu med fuld ejendomsret overdraget beboerne fra 1.
januar 1817-I Volderslev var der
14 gårdmænd, der hver fik 9
tdr.5skp 2 fdk. To husmænd der
hver fik 4 skp.hartkorn. blandt

køberne finder man Rasmus Jørgensen I Vollerslev. Da der i
Volderslev var to mænd med
samme navn blev disse omtalt
med den ældre og den unge der
indgår i følgende hændelse
Rasmus Jørgensen var født 1773
i Dømmenstrup, Nr. Lyndelse.
Ifølge Nr. Søby kirkebog år 1800
viedes 17. marts 1800 Ungkarl
Rasmus Jørgensen af Dømmenstrup og pige Maren Frederiksdatter af Nr. Søby. De bor i
Nr. Lyndelse sogn indtil 1809,
hvor han overtager fæstegården i
Volderslev
På gården er der god brug for
hans efterhånden store børneflok
de får -6 piger og tre drenge.
Anne f.1802 -Jørgen 1803 Karoline 1805- Maren 1807 Frederik 7-10 1808 -Johanne 1810Hans 24-5 1812 Anne Marie 2-4
1816.
Sønnerne Jørgen, Frederik og
Hans viderefører slægten i Stenløse Sogn. Jørgen som overtager
slægtsgården i Volderslev. Broderen Frederik virkede nogle år
hjemme på Rønnegård. Den 20.
juni 1839 blev der til Frederik
Rasmussen udstykket en jordlod
på Volderslev mark 1-6-1.1 tdr.
hartkorn der fik matr nr 9.b og
han opretter gården Risenlund en
nabogård til Rønnegård.

Hestene gøres klar
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Ved hans død i 1877 overtager
Hans Risenlund efter sin farbror
Frederik, der ingen arvinger efterlod sig. Risenlund er i dag nedrevet
Rasmus Jørgensen kommer i økonomisk vanskeligheder og gården
kommer på tvangsaktion 1831
Første gang 13-10-1831, der var
ingen bud der var højt nok, så aktionen blev udsat, til anden gang
torsdag 3-11-1831, heller ikke her
kom der bud nok. 3 gang fredag
den 18-11-1831 intet bud på
3.128 RD. Så bød debitors søn
Jørgen Rasmussen 3.000 Rd. Da
enkekassens sagføre ikke mente,
det var muligt at komme højere,
accepterede de budet. Rasmus
Jørgensen overtager således fødegården 16. december 1833.
Han opretter en aftægtkontrak
med forældrene, Rasmus Jørgensen og hustru Maren Frederiksdatter. Rasmus Jørgensen dør 1603-1848 75 år gammel. Hans kone Maren Frederiksdatter dør 1203 1848 begge to begravet ved
Stenløse Kirke.

Holger Jensen sammen med ”Svip”

Døtrene blev efterhånden alle gift
og har nok fået en medgift som
det var skik og brug dengang, og
de gav så afkald på fædrene og
mødrenes arv. Så var der broderen Hans han forlod hjemmet og
18

havde ophold forskellige steder
på fyn men endte i Odense hvor
han ernærede sig som Spekhøker
og senere som kornmåler.
Jørgen Rasmussen enke Cathrine
Jacobsdatter, fik tilladelse til at
sidde i udskiftet bo den 21. juni
1862

De bliver skilt og Agnes driver
gården alene til 1960,da Herdis
og Holger Jensen overtager gården og Agnes Jensen flytter til
Kildebakken 13 Skt. Klemens og
Herdis og Holger Jensen overtager Rønnegård.
Det er friske og dygtige unge

Rønnegårds køer på dyrskue i Otterup

Rasmus Jørgensen fik skøde på
sin fødegård 19. august 1875
Gården blev selvejet fra1816 da
Rasmus Jørgensen købte den af
Estatsråd Rasmus Hansen på
Bramstrup. Gården var i 5 generationer ejet af Rasmus Jørgensen
slægt indtil 1928.
:Agnes Jensen f. 24-10 1896 f.
Christensen datter af Jørgen Christensen Lejrskov, hun bliver viet i
Herslev kirke 10.10 1923 til Ejner
Christian Jensen f.15-06 1895
Agnes og Ejner Jensen får to børn
Elise Jensen f. 31-12 1925 og
Holger Jensen f. 25-07 1927:
Agnes og Ejner Jensen.fra
Fraugde køber 1928 Rønnegård
og Købesummen er 72.000,00 kr.
ifølge skøde, og der medfølger
alle naglefaste genstande alle
elektriske installationer undtagelse en skærm i dagligstuen, endvidere hele gårdens besætning alt
inventar, redskaber, alt avl. Der er
ved overtagelsen 40 tdr.land. 4
Heste 12 køer 12 ungkvæg og 20
svin.
Agnes Jensen og Ejner Jensen
driver gården sammen til 1945.

mennesker der overtager gården.
Herdis har været på 2 husholdningsskoler og på Ollerup gymnastikskole været medlem af Stenløse meningshedsråd fra 1977 til
1992 medlem af landboforeningens husholdningsudvalg 19791987.
Holger har været indkaldt til Livgarden, været på Dalum landbrugsskole, været formand for
VU i Odense. I hovedbestyrelsen
for mejeriet Fynsk mælk der blev
til Mejreiet Odense, i bestyrelsen
for Stenløse forsamlingshus 1953
-1955 og formand for regnskabsudvalget for Nordfynsk landboforeningen.
Holger blev gift 23-05-1959 med
Herdis Jensen, fra Marslev datter
af Axel Erlandsende født 07-011931 de fik 2 døtre Bente født
1960 og Karin født 1963 samt en
søn, Robert født 1967. Ingen af
børnene har fortsat ved landbruget
Ved deres overtagelse bliver der
nye tider på Rønnegård. Der bliver bygget ny stald til køerne og
ny hal til maskinerne.

Familien sammen med den japanske landbrugselev

Hestene bliver udskiftet med to
traktore. Da gården ikke er stor
nok til at avle græs og andet foder
til de mange dyr, bliver kvierne
om sommeren sendt på græs på
lejet græsarealer bl.a. på Arreskov
gods, så det blev til nogle aftenture ned og se til dyrene og besøg
ved isboden.
Det var den røde danske malkerace der udstillet ved dyrskuet i Otterup og det var godt at Holger
lod sig overtale til at udstille, da
han kom hjem med en ærespræmie.
Mælken blev leveret til Mejeriet
Odense, hvor Holger var i bestyrelsen
Foruden driften af Rønnegårds 35
tdr. var der også driften af Toftegård i Marslev, Herdis hjem, den
var på 32 tdr. På markerne blev
der dyrket sukkerroer til sukkerfabrikken i Assens, korn og græs til
dyrefoder.
På Rønnegård indtræffer et international islæt. Fra 1964 til 1976
havde Holger Jensen 14 japanske
landbrugsstuderende på gården.
Kontakten var formildet gennem

Landøkonomisk rejsebureau i København, disse unge mennesker
deltog aktiv i gårdens drift såvel
ude som inde de havde det vi kalder familielærd stilling, de havde
været på en Japans Landbrugskole. Gennem bureauet blev der aftalt hvad lønnen skulle være. Der
kom også besøg fra den Japanske
ambassade de skulle hurtig lære
dansk, det var meget besværligt
de skulle sige tak ja og nej, der
opstod et nært forhold Holger og
Herdis tog dem med på ture rundt
i Landet.efter hjemkomsten til
Japan opstod der en livlig korrespondance. Herdis fik en japansk
veninde som tolk der tog hende
med til Japan hvor de rejste rundt
en måned og besøgte nogle af de
der havde været på Rønnegården
Når der ikke var Japaner, der arbejde på gården, blev der altid
ansat en karl.
Herdis og Holger driver gården
sammen til 1981 da Holger afgår
ved døden. Herdis fortsætter med
driften af gården, dyrene bliver
solgt og jorden dyrkes ved hjælp
af maskinstation samt gode nabo-

er og sønnen Robert. Herdis tager
arbejde på sygehuset.
Gården bliver solgt i år 2000 til
Jørgen Jensen Abildgaard
Ribjergvej 27 Volderslev, og Herdis flytter til ”Solglimt”,
Svendstrpvej 85 i Skt. Klemens.
Ejer 1800-1992
1833 - 1862 Rasmus Jørgensen
1862 - 1875 Jørgen Rasmussen
1875 Jørgen Rasmussen til Ane
Catrine Jacobsdatter (1864)
1875 Ane Catrine Jacobsdatter til
Rasmus Jørgensen(19/08 1875)
!903 Rasmus Jørgensen Til Laurits Jørgensen
1928 Jørgen L. Jørgensen til Ejner Jensen, Fraugde (72.000,00)
1928 -1945,Ejner og Agnes Jensen
1945-1960 Agnes Jensen
!960-1981 Holger Jensen
1981-2000 Herdis Jensen
Kilder:
Herdis Jensen
Landsarkivet
Stenløse Lokalhistorisk Arkiv
Dansk Landbrug
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Dreng og ung i Stenløse 1932—1952
Af Flemming Georgsen
Mine forældre Ingeborg Mary
Jørgensen og Marius Karl Georgsen flyttede til Stenløse den 17.
november 1929. Dagen før var de
blevet viet i Ørsted Kirke på
Vestfyn.
De havde fået en 2 værelses lejlighed på 1. sal i huset lige overfor Stenløse gadekær, jeg husker
senere huset for Marie Larsens
lille købmandsbutik, i kælderen
indrettede far sit skomagerværksted. Allerede året efter købte far
en byggegrund, Matr. No. 13 q,
af Anton Peder Jensen, skødet
blev underskrevet d. 8. september
1930 af Anton Peder Jensens enke Sigrid Jensen
Huset blev bygget på den nuværende adresse Møllevej 2, på
nordsiden blev bygget et lokale til
værkstedet. Bygmester var min
morbror Thorvald Johannes Jørgensen som drev et murerfirma i
Odense.

Kirke med navnet Flemming
Georgsen.

Ørsted, hvor min mor blev undervist af ham.

Nu gik der selvsagt en tid inden
jeg er en erindring bevist, men
omkring min broder Prebens fødsel den 8. december 1934 huskes
dog noget om min fars værksted
og de grimme gardiner der var
der.

Skolevejen gik op forbi Stenløse
Kirke, derfra ad kirkestien mod
Volderslev, ingen vej at regne om
sommeren, men jeg har oplevet at
kirkebakken en vinter var så glat,
at vi måtte kravle op ad den.

Min ”barnepige”, KARO kan
jeg ikke huske
Nu gik der nogle fredelige år i
hjemmet og nabolaget, med jævnlige besøg hos mormor og morfar
i Stegsted, gode ferier hos Bedste”, farmor i Assens og hos faster Anna og onkel Alfred på
Langemose i Barløse sogn.
På Langemose boede min anden
barnepige kusine Lilly, som var
knap 10 år ældre end mig (død
2010) og min fætter Curt. Min
gamle oldemoder, det var fars
farmor, boede også der. Når min
broder og jeg besøgte oldemor lå
der altid en 25-øre til hver på
hendes store dragkiste, som far
senere arvede. I den lå mange
spændende ting, blandt andet
Mads Rasmussens medalje fra
1864.

”Hjørnet” Møllevej 2 med flaget hejst

Der gik atter et par år til den 2.
februar 1932, hvor jeg blev født,
den 6. marts døbte provst Christian Frederik Vested mig i Stenløse
20

Så begyndte skoletiden i april
1939, det var selvfølgelig spændende at lære en masse andre børn
at kende, de lidt ældre og dem fra
Volderslev. Børnene i Stenløse
kendte man jo fra leg i hverdagen. I første klasse var lærerinden
frk. Gudrun Boesen, senere fik vi
også undervisning af lærer Carl
Bruntse. Han var som ung lærer i

Dengang var der jo også vinter
til, sneen blev kastet op i to etager ud for vores hus, op mod forpagter Anders Hansens mark.
Det første skoleår gik hurtigt,
men den 9. april stod vi i haven
og så de tyske flyvemaskiner lige
over vore hoveder. De fløj så lavt
at man kunne se piloten, men ved
Stenløse skov måtte de stige op,
træerne var for høje.
Nu fulgte så de fem krigsår som
tydeligt huskes. Der skulle sorte
mørklægningsgardiner for vinduerne. På gardinet ud for vores spisebord malede jeg med hvid maling ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”.
Hver aften sad far med hovedet
”helt inde i radioen” for at høre
pressen fra England, tyskernes
fremrykning blev noteret på et
kort, senere vendte deres fremrykning heldigvis.
En morgen, da far var stået op og
kiggede ud af vinduet sagde han:
Nå, så røg Odinstårnet. Tårnet
som var blevet schalburgteret
havde man kunnet se fra mine
forældres soveværelse. Heldigvis
havde jeg været på en skoleudflugt, hvor vi besøgte tårnet.
Det oplevedes også at værnemagtens soldater gravede skyttegrave
i grøften ud for vores have, dog
dækkede de dem pænt til igen.
Først i 1940-erne arbejdes der på
den nye Stenløsevej, her var jeg

”medarbejder”, nemlig som ølhenter, lønnen huskes ikke, men
har måske været en sodavand.
Da vi kom til maj 1943 skete der
store forandringer i min dagligdag, jeg begyndte på Nørregades
Friskole i Odense. Blandt de nye
kammerater var Niels, som jeg
kendte fra hans besøg hos sine
morforældre, familien Dalgaard i
Stenløse. Det skulle vise sig, at
jeg faldt godt til med de nye venner, ja, nogle af os mødes stadig i
Odense hvert andet år. Det blev
til mange fødselsdage i Odense
og omegn, når det foregik hos
mig var der tit en gang ”røvere og
soldater” i skoven.
Efter en fødselsdag hos Niels i
Seden kom jeg for sent derfra,
spærretiden begyndte og jeg måtte tage ind til min morbror Thorvald og tante Christine i Hunderupkvarteret for at over-natte.
Dengang var telefonen ikke så
almindelig, men skrædderen
Hjalmer Jensen kunne der ringes
til og mine forældre fik derfra
besked.
Når luftalarmens forvarsel lød i
skoletiden om eftermiddagen, var
det om hurtigt at få cyklerne frem
og komme ud af byen. Om vinteren når toget blev benyttet, skete
det ofte at alarmen lød medens vi
ventede på togafgang, man måtte
da ned i det såkaldte beskyttelsesrum, det var en grim, kold og beskidt cykelkælder der blev anvendt. Det kunne til tider blive en
lang dag, engang var jeg først
hjemme kl. 19.30 efter at have
siddet i cykelkælderen fra midt på
eftermiddagen..

rup skoven, og da det var Frode
Fredegaards tider dengang stod
skiene, når vi om eftermiddagen
kom tilbage med sporvognen,
hvor vi havde sat dem.
Det kunne også blive tordenvejr i
vinterhalvåret, hvor toget blev
brugt for at komme i skole i
Odense. Jeg havde da en grim
oplevelse på Skt. Klemens station. Knud Wichmann og jeg stod
på hver sin side af indgangsdøren
da et lyn slog ned i en elmast,
derfra til jernristen uden for døren, direkte mellem os hen over
gulvet og ind i telefonen. Der var
heldigvis plads nok til lynet mellem vore fødder.
Selvom Fyens Stiftstiende skulle
bringes ud, hjælp til bønderne
med hakning af roer, plukning af
ærter, indkørsel af korn samt tage
kartofler op, blev der alligevel
fritid tilovers.
Der blev bygget huler i skoven,
fisket i Odense å, det blev mest til
skaller o. lign., ikke specielt gode
fisk, men dejlige krebs var der
rigelig af. Når kunstmaler Svend
Saabyes søn kom på sommerferie
skulle vi drenge sørge for at havedammen blev fyldt med krebs,
Saabye skulle nemlig hvert år i
september måned have Kräftkalas.

bade i, men Poul Andersen, fra
den gamle skole (bor i dag i New
Zealand), og jeg byggede en
pragtfuld kano, spanterne blev
kogt på Dalum mejeri og derefter
bøjet i form, kanoen blev overtrukket med en kraftig sejldug og
malet rød. Vi havde rigtig megen
fornøjelse af kanoen, som når den
ikke blev brugt, blev opstaldet i
Kalkværksgaarden. Ifølge Poul
skal kanoen stadig stå på loftet
hos hans nevø.
Far blev i 1946 graver og ringer
ved Stenløse Kirke, der fik man
så en del arbejde med at rive gange og holde gravsteder pæne,
samt hjælp med ringning og gravkastning.
Da Kong Christian X døde i april
1947, toges den gamle smukke
skik op, med at enhver har lov til
at ringe ved en konges død. Far
havde en lille bog, hvori alle ringernes navne blev skrevet, desværre forsvandt bogen fra kirketårnet og den er trods flere efterlysninger ikke dukket op. Fyns
Tidende havde den 30. april en
omtale med fotos fra ringningen.
Skomagerværkstedet blev i 1946
flyttet ned i kælderen. Der blev
bygget til for at kunne indrettes
en TATOL- butik.
Den dreves af mor i flere år.

Odense å blev også brugt til at

I 1940-erne havde vi også de
strenge vintre, hvor skøjte- og
skiløb stod på programmet. Når
Faaborgtoget sad fast i sneen i
Svanninge Bakker, var der kun et
at gøre for at komme i skole nogenlunde til tiden, på med skiene
og af sted. Skiene blev stillet ved
sporvognens endestation i Hunde21

Butikken gav også arbejde til Preben og jeg, vi tog trækvognen
frem og hentede store trækasser
med TATOL-varer på stationen.

i Faarevejle kirke, Roskilde Domkirke, Frederiksberg Slot og Trelleborg.
Så blev det eksamenstid, i juni
1948 afsluttedes skoletiden med
en Præliminæreksamen og en ny
tid kunne begynde.
Den 1. august begyndte jeg min
fire års uddannelse som dekoratør

Olav Thoens gamle hus i Liodden, Nesbyen.
En sommeraften først i 1950-erne
var jeg så heldig at se en storkeflok på elleve, også dengang et
særsyn, storkene havde slået sig
ned på Stenløse Kirkes tårn, men
for at fotografere dem på en gang
måtte jeg forfølge flokken ned til
en eng i Svenstrup.

Tatol-butikken

Der var endnu et par gode år på
Nørregades Friskole, speciel var
den første uge af sommer-ferien
hvor tre af lærerne arrangerede en
cykeltur for os.
I 1946 gik turen over Assens –
Aarøesund til Haderslev, videre
til Vejen hvor vi skulle besøge
Holgers onkel som havde en isfabrik, fint fint.
På Henne strand så vi de tyske
bunkere, også indefra. Da vi nåede Ringkøbing fjord deltes vi i to
hold, dem med de bedste cykler
tog turen ad Holmsland Klit. Resten ad landevejen. Ved Lodbjerg
fyr oplevede jeg, at en gammel
mand og jeg ikke kunne tale sammen, vi forstod ikke hinanden.

hos Arthur Hansens boligudstyrsforretning i Vestergade.
Det blev nogle gode år under
Herbert Augustinus ledelse.
Jeg fortsatte mine rejser i 1949
sammen med Jørgen Snestrup.
Turen gik til Skåne hvor vi besøgte Malmø, Lund og Kullen.
Året efter tog Jørgen, Arne post
og jeg til Norge, hvor vi boede i

Fra Ringkøbing gik turen mod
Herning, frokostpausen holdt vi
ved Snejbjerg Kirke, lidet anende
at jeg fra 1965 til 1984 skulle bo
kort bag kirken.

22

I 1952 forlod jeg den 11. november Stenløse for at rejse til Sjælland, samme dag skulle jeg møde
på Høvelte kaserne for at aftjene
min værnepligt ved Telegraftropperne. Allerede dagen
efter gik turen til Næstved hvor
kompagniet blev indkvarteret på
Gardehusarkasernen.
Efter rekruttiden gik turen tilbage
til Høvelte, jeg var blevet udtaget
til korporalskolen, der gik det næste halve år. Som befalingsmand
var jeg derefter et halvt år på
Langelandsgades kaserne i Århus.

Året efter tog vi over Storebælt
og så Jarlen af Bothwelts grav

Trelleborg

Ved afslutningen af min læretid
tog jeg på stop ned gennem Tyskland til Østrig, retur gennem
Liechtenstein og Schweiz, Sydfrankrig og Tyskland hjem. Det
var en begivenhedsrig tur, hvor
jeg mødte mange flinke mennesker som gav mig et lift, middag,
natlogi m.m.

11 storke på Stenløse kirkes tårn

Det var så tiden i min barndom
og ungdom. Der kunne selvfølgelig have været meget mere at fortælle, men nu slutter jeg her.
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