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Foreningens beretning for 2009 
Af Eva Kristensen  

  

Ved generalforsamlingen den d. 11. marts 2009, var der som sædvanlig stor tilslutning fra vores medlemmer i 
foreningen, hvilket vi er meget taknemlige for. Det er en stor glæde at se så stor en opbakning fra medlemmer-
ne. 
 
Efter generalforsamlingen blev der holdt et foredrag af O.V. Pedersen, om Boye banden der huserede på Fyn 
omkring 1850, et meget interessant foredrag, og fortalt af en meget medrivende foredragsholder. 
Efter foredraget, konstituerede bestyrelsen sig med nyvalgte Hans Damgaard som bestyrelsesmedlem, resten 
af bestyrelsen fortsætter uændret. 
 
I det år der er gået var vi lørdag d. 2. maj på besøg på hørvævsmuseet på Krengerup, hvor vi også mødte man-
ge op,. ca. 30.  Vi så og fik fortalt om hør fra den stod på marken og til der kunne væves af den.  
Vi så de store vævemaskiner, de bruges stadig til at væve på af medarbejderne på museet. Det var også spæn-
dende at se de mange mønstre, de har vævet i, og gør endnu. Man kan også købe forskellige ting. En rigtig god 
dag. Vi sluttede af med kaffe og kage.  
 
Tirsdag d.20.oktober havde vi et foredrag ”Da sladderen tog livet af min tre gange tipoldefar”, af Ole Laurid-
sen tidligere sognepræst i Ørsted, Millinge. Da var i også mange der var mødt op, det var et meget spændende 
foredrag, om hvad sladder kan gøre i et samfund, både god og dårlig sladder. 
 
Lørdag d. 21. november havde vi udstilling om veje og forretninger i sognet. Der var besøg af ca. 30-40 med-
lemmer. 
 
Vi blev spurgt af Brobyggergruppen om vi var interesseret i at være med sammen med andre foreninger i lo-
kalområdet til et høstmarked, som blev afholdt ved Rema 1000. Det var godt besøgt selv om vejret ikke var 
med os. I december blev der lavet et julemarked, ved beboerhuset i Østerdalen og Vesterdalen. Her kom der 
også mange forbi. 
Vi har tænkt os at fortsætte med det samarbejde, da vi viser at foreningen er her.  Der er da også mange inte-
resserede, der kigger på, og det har da også givet lidt flere medlemmer. 
 
Jeg vil sige vore medlemmer tak for god støtte i det forløbne år, og ikke mindst for jeres fremmøde, når vi ar-
rangerer 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 arkivlederen for godt samarbejde i det forløbne år. Jeg håber på en forsættelse heraf. 
 
Eva Kristensen 
Formand 
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Arkivets årsberetning  
v. Mogens Jensen  
 

Jeg synes, at år 2009 har været et godt år for arkivet. Vi er kommet i bund med kontrol og registrering af 
vores billeder, og det er jeg som arkivleder naturligvis glad for. Der er desværre stadig enkelte billeder, vi 
ikke kan finde, men jeg håber at de dukker op, når vi arbejder videre med vores materialer.  
 
Undervisning 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver på Fyn afholder to gange om året en undervisningsdag. Her 
forsøger man at komme rundt om de forskellige emner, som man som medarbejder på et lokalhistorisk arkiv 
bør om ikke mestre så have et godt kendskab til. Jeg er glad for den store opbakning som medarbejderne i 
vores arkiv har givet denne undervisning. I lørdags var vi 6 personer af sted til undervisning i Nørre Broby 
Fri ‑ og Efterskole, hvor det plejer at foregå. Fire af os lærte om registrering af arkivalier, og to blev under-
vist i Arkibas, et registreringsprogram, der bruges af et overvejende flertal af de lokalhistoriske arkiver.  
 
Arkibas 
Jeg har tidligere været tilbageholdende med at skulle forlade det program, vi selv har udviklet, for det er vi 
rigtig godt tilfredse med. Grunden til at jeg har været tilbageholdende med at skifte over til Arkibas har dels 
været, at det var for dyrt, dels voldte det brugerne en del problemer. Det er nu tilsyneladende rettet, i den 
version, der hedder Arkibas ‑ 4, der som nævnt tidligere nu bruges af rigtig mange arkiver. Jeg kan godt se, 
at det, at alle arkiver bruger det samme registreringsprogram, vil gøre det lettere at udveksle informationer. 
Det kunne vi jo også før med almindelig "snail-mail" eller post, om man vil, men internetkontakten er nu 
nemmere. En anden ting, der også er ret væsentlig, og som har faet mig til at ændre opfattelse er, at Odense 
kommune har investeret i det, der kaldes en kommunelicens. Det medfører, at alle de lokalhistoriske arkiver 
i Odense kommune har faet mulighed for at bruge programmet uden selv at skulle ud og købe det. En udgift 
der tidligere var på ca. 25.000 kr. Det er nu ikke kommunen, der betaler hele gildet, vi andre betaler også 
lidt. Vores kommunale tilskud, som tidligere har været 4000 kr. bliver reduceret til 3000 kr. Programmet er 
lidt anderledes end vores program, så vi kan ikke uden videre elektronisk overføre vores informationer til 
det nye program. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at vi vil anmode programudvikleren om hjælp til at løse 
opgaven. Det vil naturligvis betyde en ekstra udgift for arkivet, men alternativet, hvis vi skulle foretage 
overførelsen manuelt, ville formentlig tage om ikke år så i hvert fald lang tid. 
 Vores arkivalier bliver nu gennemgået på samme måde, som vi har været igennem billederne. Jeg tror, at 
det er en god ting at gøre, for vi har da fundet flere ting, som vi har kunnet supplere de oplysninger vi havde 
i forvejen med. På den måde vil vi få lettere ved at finde relevante oplysninger. Det fører mig videre til et 
andet emne, nemlig vores årsskrift. Jeg synes, at det bliver sværere for hvert år at finde på nye emner at skri-
ve om i årsskriftet. Jeg har ikke samme iderigdom som min forgænger og slet ikke hans indsigt. Derfor vil 
jeg benytte mig af lejligheden til at efterlyse emner, som  I kunne finde interessante at få belyst. Endnu bed-
re ville det naturligvis være, hvis der blandt jer var en eller flere, der kunne hjælpe os med at skrive i vores 
årsskrift. Det var blot et lille hjertesuk fra den gamle arkivleder. 
 
Brobygningsgruppen  
Eva har omtalt vores aktiviteter i forbindelse med "Brobygningsgruppen', men jeg vil gerne uddybe det 
lidt. "Brobygningsgruppen" er en samling ildsjæle, der gerne vil gøre det rarere at bo i Skt. Klemens. En af 
måderne mener man vil være at forsøge at nedbryde nogle af de fordomme der er imellem - og her ved jeg 
godt at jeg måske bliver politisk ukorrekt når jeg siger - de fordomme der er imellem den rige og den fattige 
del af Skt. Klemens. Den bedste måde at gøre det på er ved, at vi lærer hinanden at kende. Initiativet har fo-
reløbigt resulteret i at der har været afholdt et høstmarked i september og et julemarked, ja, i har gættet rig-
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tigt i december. Arkivet har deltaget i begge arrangementer og har lovet fortsat at støtte op om initiativet. En 
udløber af disse aktiviteter er etableringen af en slags ungdomsklub i det lille gule hus, der ligger ved siden 
af en af børnehaverne. Det skal ses som et forsøg på at trække de unge mennesker væk fra "gadehjørnerne" i 
Øster- Vesterdalen og tilbyde dem en øget voksenkontakt, noget mange især af de unge knægte mangler. Vi 
deltager nu ikke i dette af rent idealistiske grunde. Jeg kan da fortælle, at det i forbindelse med disse arran-
gementer er lykkedes os at skaffe mere end en håndfuld nye medlemmer.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til medarbejderne i arkivet, hvor de troligt kommer mandag efter man-
dag og hjælper med til at holde arkivet kørende, så jeg ikke skal sidde alene som i sangen om "Det lille ar-
kiv". 
  
 
Mogens Jensen 
 
P.S. 
Vi er nu ved at få opdateret vores ”maskinpark” med henblik på at kunne arbejde frit med alle aktiviteter fra 
alle computerne og også komme på internettet med henblik på fremtidigt at registrere i Arkibas program-
met.   
 
 

Foreningens udflugt til Krengerup Slot og Hørvævsmuseet  2. maj 2010. 
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Gården ligger i Stenløse sogn, 
Skt. Klemens. Trindekjærgaard 
hørte oprindelig under Det fyn-
ske Rytterdistrikt. Det blev op-
hævet i 1764 af Frederik den 5., 

hvorefter gården kom under 
Bramstrup Gods. 
Gården lå oprindelig inde i 
Svenstrup by sammen med flere 
gårde, men efter en brand i 1838 
flyttede gården til sin nuværende 
plads syd for byen. 
Den 4. januar 1891 brændte går-
den igen, denne gang var det  en 
røgter der havde sat ild på går-
den. Gården blev derefter opbyg-
get i sin nuværende skikkelse. 
Hovedbygningen ligger i den 
østlige del af gårdspladsen og 
den er grundmuret og med ski-
fertag. Gårdens samlede areal er 
53 tdr. land og jorden er af for-

trinlig beskaffenhed. Der hører 
en eng og en skov til gården. 
I begyndelsen af 1800- tallet eje-
des gården af Poul Madsen. Han 
gav sin søn Niels Juel Poulsen 
skøde på gården den 7. septem-
ber 1857. Ved hans tidlige død, 
han blev kun 48 år, overtog hans 
enke Karen Nielsdatter gården. 
Ved hendes død i 1878 gik går-
den på auktion og blev solgt til 
Hans Peder Andersen. 
Han solgte i 1883 til Christen 
Madsen og hustru Abelone Petri-
ne Madsen. Christen Madsen var 
født i Hjallese Hestehave, den 
30. april 1853. Hans kone Abe-

Af Svend Dirksen 
Trindekjærgard hørte oprinde-
lig under Det fynske Rytterdi-
strikt, men kom under 
Bramstrup Gods i 1764. 
I 1936 solgte  enkefru Petra 
Madsen gården til Olav Peiter 
Jensen, der  ændrede  navnet til 
Højgaard.  Gården har siden 
været i Peiter Jensens families 
eje i 3 generationer. 

Højgaard, matr.6a, Svenstrup,  
tidligere Trindekjærgaard, Dahlsvej 9  

 Olav Peiter Jensen fra Højgaard som husar til hest  
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lone var født på Hjallesegård i 
1857. 
Nu indtrådte der en lang stabil 
årrække med samme familie som 
ejere. De fik flere børn hvoraf 
nogle døde i en ung alder. 
Den 21. september 1884 fik de 
en datter, Maren Kirstine Karen-
tine Madsen. Hun blev i 1923 
gift med Ejner Rasmussen, der 
var tjenestekarl hos Hans Jørgen 
Johansen på nabogården. Parret 
flyttede ind på hjulmandsstedet, 
det nuværende beboerhus, der 
ligger på hjørnet af Stenløsevej 
og Skt. Klemensvej. Christen 
Madsens søn, Mads Jørgen Mad-
sen født den 25. februar 1883, 
tjenestekarl hjemme hos faderen, 
døde den 1. august 1905. Han 
blev kun 22 år. Johannes Juel 
Madsen, en anden søn, født den 
24. december 1885, var ved mili-
tæret og døde den 29. maj 1907. 
Lars Peder Madsen blev gift med 
Petra Madsen, født Christensen. 
Christen Madsen blev 76 år. Ved 
hans død i 1929 overtog Lars 
Peder Madsen og Petra Madsen 
gården.  
Lars Peder Madsen døde 1935, 
kun 42 år gammel. Hans enke 
overtog gården, og i 1936 solgte 
hun gården (som det fremgår af 
følgende skøde), til Astrid og 
Olav Peiter Jensen. 
 

Betinget skøde 1936 
Underskrevne enkefru Petra 
Madsen, Svenstrup, sælger til 
medunderskrevne landmand 
Olav Peiter Jensen Killerup, den 
mig tilhørende ejendom, Trin-
dekjærgaard kaldet. Ejendom-
men består af  matr. nr. 6 a samt 
en andel af matr. nr. 22, begge 
af Svenstrup By i Stenløse sogn, 

skyldsat for Hartkorn henholds-
vis 6 tdr. 1 skp. 2 fdk. 0 ¾  alb. 
og 2 fdk 1½ alb. 
Handlen har i øvrigt fundet sted 
paa følgende nærmere vilkaar. 

1. 
Ejendommen overtages med de 
samme herligheder, rettigheder, 
byrder og forpligtigelser, hvor-
med den hidtil har tilhørt mig, i 
hvilken henseende særligt be-
mærkes, at jeg som oven for 
nævnt kun ejer en andel af matr. 
22, idet den anden andel ejes af 
ejeren af matr. nr. 7 a, Hans 
Borreby Greve. 
Overtagelsen omfatter ejendom-
mens jordtilliggender, med de 
derpå værende bygninger med 
disses mur– og naglefaste tilbe-
hør, herunder Kakkelovne, kom-
fur, indmuret gryde og alle elek-
triske installationer og indret-
ninger, træer og buskvækste og 
hvad i øvrigt nævnes, kan som 
almindeligt tilbehør til en fast 
ejendom, idet der henvises til 
hvad nedenfor er anført om det 
medfulgte løsøre. Overtagelse 
finder sted den 1. Juni 1936, og 
med denne dag som skæringsdag 
vil sædvanlige refusionsopgørel-
ser være at udfærdige over alle  
af ejendommen gående indtægter 
og udgifter, specielt alle skatter 
og afgifter som køberen vil have 
at udrede fra denne dag at reg-
ne. 
Ejendommen ligger allerede fra i 
dag at regne for købers regning 
og risiko i enhver henseende, og 
i tilfælde af ildsvåde skal køber 
være berettiget til at oppebære 
assurancesummen til anordnet 
anvendelse. 
I øvrigt har køberen forinden 
købet besigtiget ejendommen og 
nøje gjort sig bekendt med, hvad 

der er indbefattet under overdra-
gelsen. 

2 
Købesummen er fastsat til kr. 
88.000,00 skriver ottetiotte tu-
sind kroner, der berigtiges på 
følgende måde: a) Køberen over-
tager til forrentning eller indfri-
else det i ejendommen indeståen-
de lån til Fyens Stift Sparekasse, 
stort kr. 25.000,00, som forren-
tes med den rente, bestyrelsen til 
enhver tid måtte bestemme, for 
tiden 4 %. 
b) Køberen overtager til forrent-
ning eller indfrielse det i ejen-
dommen indestående lån stort             
kr. 15.000,00 til gdr. Jens Lar-
sen,  Næsby. 
c) Køberen overtager til forrent-
ning eller indfrielse det i ejen-
dommen indestående lån stort 
kr. 10.000,00 til husejer Martin 
Petersen, Svenstrup pr. Skt. Kle-
mens. 
Af de under b og c nævnte lån 
svares forhøjet rente, og Købe-
ren er forinden handlen gjort 
bekendt med, på hvilke vilkår 
disse lån står. 
d) Køberen har i dag kontant 
betalt til sælgerinde kr. 5.000,00 
skriver fem tusinde kr, og tjener 
sælgerindens underskrift på det-
te betinget skøde tillige som kvit-
tering for modtagelsen af dette 
beløb. 
e) Restkøbesummen, kr. 
33.000,00 skriver tretusinde kr. 
betales kontant ved overdragel-
sen  den 1. juni d.aa.. 
Når restkøbesummen således er 
berigtiget, er sælgerinden for-
pligtiget til at udstede det endeli-
ge skøde til køberen. 

3 
Foruden hvad ovenfor er nævnt 
som indbefattet under overdra-
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gelsen medfølgende besætning 
og løse genstande. 
1 følhoppe med føl, 2 røde hop-
per, 1 brun vallak, 1 et års plag, 
1 tyr, 10 malkekøer, 5 løbekvier, 
8 større og mindre kvier, 2 grise-
søer, 3 slagterisvin med kort, 1 
slagterisvin uden kort, 4 polte og 
6 pattegrise. 
Af maskiner og redskaber frem-
hæves: 
2 større vogne med kasse, 1 uden 
kasse, 1 jumbe med seletøj, 1 
char-a-banc, 1 arbejdsvogn, 1 
aljepumpe, 1 radsåningsmaski-
ne, 2 plove, 1 hyppeplov, 1 kulti-
vator, 1 udkrudtsharve, 2 spids-
harver, 1 ringtromle, 1 sæddæk-
ker , 1 vandvogn, 1 aljetønde, 1 
dobbelt radrenser, 1 enkeltrad-
renser, 1 roeløfter, 1 slibesten, 1 
selvbinder, 1 slåmaskine, 1 selv-
rensende tærskeværk med halm-
presser, 1 hakkelsmaskine, 1 
kværn, 2 grisekasser, 1 sækkeløf-
ter, 2 decimalvægte med lodder, 
1 sækkevogn, 1 hesterive, 1 vifte, 
1 roeoptager, 2 trillebør, 1 mæl-
kevogn, ½ anpart i  en rundsav, 
1/3 anpart i optager, alle ar-
bejdsseletøjer ,bryggeri og meje-
riredskaber, 1 høvlebænk, samt 
forskellige huggehus redskaber 
og småredskaber, som tilhører 
gården, alt som det i øvrigt er 
blevet køber påvist. 
Endvidere medfølger alt korn på 
loftet, avl og afgrøde, roer, halm 
og gødning. Desuden medfølger 
3 opredte folkesenge, 1 saltbalje, 
1 øltønde samt møbler i folkestu-
en bestående af 1 skrivebord, 1 
chaiselongue, 1 bord, 4 stole og i 
køkkenet 1 større og mindre 
skab, 1 række, et lille og et stort 
bord og en bænk . 
 
 

4 
Køberen forpligtiger sig endvi-
dere til i December d.å. til sæl-
gerinde at levere en slagtegris til 
privat slagtning på ca.100 kg. 
levende vægt, såfremt dette i øv-
rigt kan lade sig gøre, når hen-
syn tages til de af myndigheder-
ne givne forskrifter, angående 
privat slagtning. I modsat fald 
forpligtiger køberen sig til at 
betale sælgerinde værdien af en 
sådan slagtegris i overensstem-
mende med de priser, som gæl-
der pr. 1. December d.å. Endvi-
dere forpligtiger køber sig til at 
levere sælgerinde efter eget valg, 
at aftage, enten samlet den 1. 
Oktober eller successive i løbet 
af tiden efter 1 Oktober i alt 15 
sække kakkelovns brænde. 
 

5 
Med hensyn til de ejendommen 
påhvilende servitutter og andre 
byrder henvises til ejendommens 
folio i tingbogen, idet her be-
mærkes, at der for så vidt angår 
matr. nr. 6  a den 4 Marts 1936 
er lyst deklaration om vej og om 
dennes vej vedligeholdelse. På 
matr. nr. 22 er der 5. November 
1903 tinglæst fæstebrev fra Chri-
sten Madsen til arbejdsmand Ni-
els L. Madsen for hans enkes 
livstid, dog kun så længe hun 
efter hans død hensidder i ugift 
stand. 

6 
Omkostningerne ved nærværen-
de handel, herunder for udfærdi-
gelse af dette betingede skøde 
med senere påtegning om ende-
lig skøde samt stempling og ting-
lysning betales  af parterne i for-
ening med halvdelen fra hver, 
mens køberen alene bærer om-
kostningerne ved eventuelt over-

tagelse af prioritetsgælden. 
Mæglersalæret er køberen uved-
kommen. 
Jeg enkefru Petra Madsen erklæ-
rer herved på tro og love, at der 
ikke på den solgte ejendom fin-
des skov og fredsskovpligtig 
grund.  
Skulle køberen misligholde dette 
betingede skøde, navnlig ved at 
udeblive med restkøbesummen 
kr. 33.000,00 den 1. juni d.å. da 
skal sælgerinde være berettiget 
til at sætte sig i besiddelse af den 
solgte ejendom med eller uden 
fogedens hjælp, samt være beret-
tiget til desuagtet at beholde de 
erlagte kr.5.000,00 som hel eller 
delvis erstatning for mislighol-
delsen. 
Forinden underskriften bemær-
kes, at skødet gives såvel til 
landmand Olav Peiter Jensen, 
Killerup, som til frøken Astrid 
Jensen,  Højby. 
Foruden de i post tre specielt 
nævnte løsøregenstande medføl-
ger  i handelen yderlige 2 sølv-
pletterede seler. 
Endelig bemærkes, at den elek-
triske hus-installation er betalt, 
hvorimod der endnu påhviler 
gården forpligtigelse for så vidt 
angår luftledninger, hvilke for-
pligtigelse overtages af køberne. 
Sælgerinden og køberne erklæ-
rer på tro og love, at vi ansætter 
værdien af den faste ejendom til 
kr. 68.000,00 og værdien af den 
medfulgte besætning, løsøre m.v. 
til kr. 20.000,00. 
 

Ved nærværrelse i Odense den 
18. Maj 1936 
 

Som sælgerinde  Petra Madsen
  

Som køber Olav Peiter Jensen 
 Astrid Jensen 
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Til vitterlighed om underskriver-
nes ægthed, dateringens rigtig-
hed og underskrivernes myndig-
hed: 
Lehn, landretssagfører, Odense. 
 
 
Endelig Skøde 
Da køberne i dag har berigtiget  
det under post 2 e nævnte beløb, 
ved til mig at betale kontant kr. 
33.000,00 skriver tretitysinde 
kr.,  og da køberne har lovet at 
holde sig skødets øvrige bestem-
melser efterrettelig, så overdra-
ger og endeligt skøde under-
skrevne enkefru Petra Madsen, 
Svenstrup, herved til landmand 
Olav Peiter Jensen, Killerup, og 
frøken Astrid Jensen, Højby, den 
til mig tilhørende ejendom matr. 
nr. 6a og den af mig tilkommen-

de andel af matr. nr. 22, begge 
af Svenstrup by Stenløse sogn, 
skyldsat for hartkorn, henholds-
vis 6 td., 1 skp., 2 fdk., 0 3/4 alb, 
2 fdk, 1½ alb., som deres rette 
og uigenkaldelige eje under mit 
hjemmelsansvar efter loven. 
Ved nærværelse i Odense, den 3. 
juni 1936 
 
 Petra Madsen 
 
 
 
Som det fremgår af skødet var 
det en veletableret gård de over-
tog. En gård bestående af god 
jord, en god besætning og med 
alt det inventar, der skulle til for 
at drive sådan en gård. 
Det var midt i den store land-
brugskrise, der begyndte sidst i 

tyverne. Trods krisen var der al-
ligevel unge mennesker som om-
talt her, Astrid og Olav Peiter 
Jensen, der havde mod til at kø-
be landbrug.  
I skødet mellem Olav Peiter Jen-
sen og Petra Madsen omtales 
“svinekort”, der følger med i 
handelen. Svinekortet blev ind-
ført i 1934, fordi der var over-
produktion af svin. Når bonden 
sendte grise til slagteriet og der 
fulgte et svinekort med, fik bon-
den den rigtige notering for gri-
sen. Men de grise der ikke fulgte 
svinekort med, blev omtrent for-
æret væk. Et eksempel: I 1934 
sendte en landmand 10 grise til 
slagteriet uden kort. Da afregnin-
gen kom lød prisen på svinene 
kr. 383,00 for alle 10 svin. 
Kristen Olav Peiter Jensen, blev 

 
Luftfoto: Højgaard med stuehus nederst i billede haven med urtehave. 
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født i Højby den 10. januar 1912. 
Søn af gdr. Jens Karl Jensen og 
hustru Ane Sofie Jensen, f. Al-
brektsen i Højby. Viet i Højby Kir-
ke den 10. september 1936 til 
Astrid Jensen, Højby. 
Astrid Jensen, født den 5. januar 
1912. Datter af gdr. Jens Poulsen 
Jensen og hustru Hansigne Kristi-
ne Jensen, f. Hansen fra Højby. 
Astrid og Olav Peiter fik tre døtre. 
Rita født den 1. maj 1939. Kirsten 
født den 11. oktober 1942.  Lisbeth 
født den 6. august 1944.                     
Olav og Astrid overtog Trin-
dekjærgaard. Navnet havde gården 
fået, fordi der var tre kær i marker-
ne. Astrid mente, at det var der in-
gen der kunne finde ud af, så da 
gården ligger højt over byen var 
det nemmere med navnet 
“HØJGAARD”. 
 
I henhold til skøde ejede de halv-
parten af matr. nr. 22 af Svenstrup, 
kaldet Skovmarken. Et areal på 
ca.10½ tdr. land, hvor der i dag er 
kolonihaver. Marken blev brugt til 
græsning af kreaturer. Lisbeth for-
tæller, at det blev til mange cykel-
ture fra gården til Skovmarken for 
at komme ned og tælle dyrene.  
På venstre side af marken var der 

plantet frugttræer og der blev avlet 
grøntsager og kartofler. 
Den 26. august 1983 ekspropriere-
de Odense Kommune området un-
der voldsomme protester fra lods-
ejerne og beboerne. Arealet blev 
udlagt med kolonihaver 
 
Astrid og Olav Peiter Jensen drev 
et traditionelt landbrug med avl af 
korn, roer og ærter samt græs til 
køerne. Arbejdet i marken blev 
udført med hestekraft indtil midt i 
50erne, hvor der blev anskaffet en 
Ferguson traktor. Arbejdet foregik 
med et folkehold af 2 karle og med 
en fodermester, Laurits Madsen, til 
at passe 15 køer. Det var et slid-
somt arbejde, der bestod af pas-
ning af dyrene og malkning 2 gan-
ge i døgnet. Det var før malkema-
skinen holdt sit indtog. Mælken 
blev leveret til Dalum Mejeri. Der 
var også to tjenestepiger, så der var 
meget at tage vare på for Astrid, da 
der kom tre døtre hurtig efter hin-
anden og med folkeholdet på kost 
og logi. Da børnene blev større 
blev den ene pige så afskediget. 
Offentligt arbejde var der ikke tid 
til, men Olav fik overdraget hver-
vet som snefoged, en stilling der 
blev oprettet i 1891. I gammel tid 

var det oldermanden, der var sne-
foged. Det var offentligt ombud, så 
det kunne ikke afslås. Arbejdet 
bestod i at sørge for mandskab til 
at rydde sneen fra offentlig vej. 
Alle ejendomsbesiddere var pligti-
ge at skovle sne, gårdene skulle 
stille med flere mænd, mindre hus-
ejere kunne nøjes med en halv dag 
i en omgang. 
I 1978 overtog Lisbeth Peiter og 
Jens Majland Jensen halvparten af 
gården. Det var naturligt, da Lis-
beth havde deltaget i markarbejdet 
som barn. Astrid og Olav byggede 
et nyt hus ud til Dahlsvej, hvor de 
flyttede ind.  
I 1984 overtog Lisbeth og Jens og-
så den anden halvpart, og de be-
gyndte en renovering af gården og 
avlsbygningerne samt nedrivning 
af laden og en staldbygning. 
År 2007 overtog tredje generation 
Højgaard. Pernille og Per Peiter og 
deres tre døtre.  
Der var nu ca. 15 tdr. land tilbage 
af de oprindelige 53 tdr. land, der 
var i 1936.   
Efter Astrids død blev huset på 
Dahlsvej 11 lejet ud i 4 år.  
Lisbeth Peiter og Jens Majland 
Jensen flyttede ind i huset efter en 
større udvidelse og ombygning. 

Luftfoto: Højgaard med 
stuehus og have øverst i 
billedet.  
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Udsnit af skøde af 18. maj 1936 
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Vejrets luner
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Stormen 3. december 1999 r 
Fortsættes på side 22 
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Vinterbilleder 1995 
Stenløse Mølles vandmølle tv. og  ombyggede staldlænge th. Møllevej 55. 

Vinterbilleder 1995 
Den renoverede fløj og vandmøllebygning set mellem træer.  
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Vejrstationen i Skt. Klemens 

Billede fra arkivets besøg i den nu nedlagte vejrstation 

Billede fra arkivets besøg i den nu nedlagte vejrstation 
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”Vil du fortælle lidt om dit bryl-
lup I Sønderby Kirke i 1939”?   
 
Ja det vil jeg gerne. Jeg var for-
lovet i 4½ år med Hans Dreyer, 
og endelig kunne vi blive gift, så 
der var jo stor ståhej. Og så ville 
skæbnen, at da vi blev gift den 

26 maj, da opholdt familien Trap 
sig i Assens for at tjene nogle 
penge ved nogle sangaftener, og 
da var min tante inde og høre 
dem synge. Hun var formand for 
den lokale sangforening og rin-
gede ud til mine forældre på Fre-
deriksgave, (det nuværende gods 

Hagenskov) og spurgte, om ikke 
de havde lyst til at komme ud og 
høre et østrigsk sangkor der hed 
Familien Trap, og det gjorde de. 
Min far, som på det tidspunkt 
var forpagter på Frederiksgave, 
spurgte dem (Familien Trap), om 
ikke de havde lyst til at komme 
ud og se en dansk herregård, og 
det ville de gerne. Hele familien 
kom ud en eftermiddag, og de 
drak te og gik en tur ned i par-
ken, og her gik de søde unge 
mennesker og sang, og haven var 
fyldt med forglemmigejer, og så 
hørte de selvfølgelig, at jeg skul-
le giftes om fredagen, og så 
spurgte de, om de måtte få lov til 
at komme og synge i Sønderby 
kirke til mit bryllup. Det måtte 
de naturligvis gerne. Dette var en 
helt eventyrlig oplevelse, som 
alle der var med i kirken, aldrig 
vil glemme.  Det var sådan set, 
hvad jeg havde at fortælle om 
familien Trap. (den senere så 
berømte østrigske sangfamilie, 
som medvirkede i musicalen 
Sound of Music) 
 
Vil du fortælle lidt om din mand 
Hans Dreyer? 
 
Hans Dreyer stammede fra 
Odense og han blev uddannet 
inden for landbruget. De første 
år efter brylluppet boede vi på 
gården Lenshøj under Hvidkilde 
Gods ved Svendborg. Derefter 
var vi 3 år ved brødrene Houl-
berg i Odsherred . Herefter gik 
turen til Asperup Lindegård, 
hvor min mand var forpagter. 
 I 1953 blev Hans Dreyer ansat 
på Fyens Stiftstidende som di-
stributionschef, et job som han 
bestred indtil han gik på pension. 
Hans Dreyer havde 3 brødre, 
Max, Per og Jens, som alle hav-

 

Familien Dreyer Skt. Klemens 

Artiklen er skrevet på grundlag af et interview med Dagmar Dreyer  
i december 2008. 
Interview og forfatter: Egon Birkholm 
 
 Dagmar Dreyer født på Hagenskov gods 13. august 1916 
 Hans Dreyer født 5. december 1914 - død 27. marts 1989 

Dagmar Dreyer 
Billedet er fra perioden 1954-1956 
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de tilknytning til trykkeribran-
chen. 
 
Må vi høre lidt om Bakkely og 
Elysium ? 
 
Vi boede først på Bakkely 
( Svenstrupvej 16 ), hvor vi 
flyttede ind den 1. april 1953 
og boede her indtil 1970. Min 
svigermor var norsk og hen-
des far  ville forære mine svi-
gerforældre et sommerhus. Så 
siger min svigermor, at hun 
helst vil bo i Nyborg om 
sommeren. Min svigermors 
far siger nej, det skal være i 
Skt. Klemens, fordi I skal ta-
ge hensyn til Jørgens far, 
Morten. Derfor købte min 
svigermors far Bakkely for 
2500,- kr. Der boede mine 
svigerforældre om sommeren 
med 4 sønner, hvoraf Hans, 
min mand, var den ene.  Det 
var kun som sommerbolig. 
Min mand elskede stedet her. 
Han blev engang syg og skul-

le indlægges på sygehuset og så 
spørger lægen, hvor de boede. Så 
siger svigermor Vestergade 27 
og min mand siger ”Nej mor 
Bakkely, det er mit hjem.” 
 
Morten Dreyer ( 1860-1935 far-

far til Hans Dreyer) boede i Ely-
sium ( Svenstrupvej 59 ), som 
han havde arvet fra nogle tanter. 
Morten Dreyer var desværre 
lam. Han havde været ude for en 
ulykke, men til trods for dette, 
oplevede jeg ham som en meget 
dynamisk herre. Morten Dreyer 
dør i april 1935, og så overtager 
mine svigerforældre Elysium, får 
det sat i stand og flytter ind. Svi-
gerfaderen bliver syg, bliver ind-
lagt på hospital   og dør den 31 
august 1935, og svigermor bliver 
boende der. Skæbnen vil, at hun 
gifter sig med en overretssagfø-
rer Krarup, og så bor de der un-
der krigen. De bliver skilt, og 
svigermor bryder sig ikke om at 
bo der alene, og hun sælger Ely-
sium til en autoforhandler A. J. 
Dideriksen i 1947 Han sælger en 
del af haven fra. Der var noget 
jord nede ved åen, som også hør-
te til stedet. Her var der en bade-
bro og en tennisbane. Der blev 
foretaget mange småhandler, da 
Dreyer ville kunne gå på sin 
egen jord ned til åen. Ved åen 
lod overretssagfører Krarup op-
føre et hus, kaldt ” Mors Hus” , 
Det blev senere købt af Knud 
Greve og flyttet til Grevegården. 
Anders og Charlotte boede i ku-

Bakkely — Det tidligere jordemoderhus. 

Morten Dreyer, farfar til Hans Dreyer 1860—1935 
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skeboligen (Svenstrupvej 61), 
hvor der også har været heste-
stald. 
 
Morten Dreyer kørte frem og til-
bage til bladhuset i automobil ca. 
1915, hvad der ikke var helt al-
mindeligt dengang. Det var  med 
Anders som chauffør. En dag, 
hvor de kom ind til Odense, kørte 
Anders ind i et udstillingsvindue 
ved siden af Magasin og en nøgen 
dame ( voksmannequin ) kom til 
at hænge på køleren. 
 
Anders og Charlotte havde en he-
stefold. Da de flyttede, kom Val-
demar Hansen, og han var der i 
mange år. Han passede det der-
ude, og han var samtidig chauffør 
for min svigermor, som aldrig 
havde haft kørekort. 
Tilbage til Bakkely, hvor vi boede 
i 17 år. Huset stammede fra 1827 
og var i mange år bolig for di-
striktsjordemoderen. Omkring 

1918 opførtes Svenstrupvej 18 
som ny jordemoderbolig. På et 
tidspunkt flyttede vi ned på Pile-
bakken, og vi lejede  Bakkely ud, 
for vi ville ikke sælge det, men 
der var så meget vrøvl med det, at 
vi alligevel solgte det. 
 
Han du nogen anekdoter fra den 
tid ? 
 
Ja, da blev jeg formand for hus-
morforeningen, og det var egent-
lig en meget sjov historie, for jeg 
skulle ned og besøge en bror, jeg 
havde nede i Vejstrup. (Dagmar 
Dreyer var foreslået som for-
mand, men det passede ikke fru 
Greve. red.). Fru Greve var på det 
tidspunkt formand, og så sagde 
hun, at det skulle være en 
”gårdmandskone”, vi skulle have 
som formand. Så tænkte jeg, at 
jeg godt kunne tage af sted, og det 
gjorde jeg. Næste dag ringer fru 
Balslev til mig og siger: ”De er 

blevet formand fru Dreyer.” Det 
kan ikke passe, siger jeg så . 
”Hvis De ikke vil”, siger fru Bals-
lev, ”så skal jeg, og jeg har 4 
børn, hvoraf den ene er handicap-
pet”. Så kunne jeg jo ikke lade 
være, selvom det var meget imod 
min natur, for sådan noget var slet 
ikke mig. Under min formandspe-
riode var vi inde og se Kamgarns-
spinderiet,  Munke Mølle og på 
Stensgård, og det gik jo, men jeg 
var kun formand i  2 år. 54-56. 
 
Og så lige en  historie fra Ægge-
kageklubben. Min mand havde 
noget jagt ude ved Hemmingsen 
(Kohavergård, red.) lige efter 
Damgård. Så var vi til middag 
nede hos Skov og så siger Aksel 
Damgård: ”hvorfor kommer I ik-
ke ind og får en æggekage?” og 
det skulle de nu nok gøre. De var 
6 herrer som var til det æggekage-
gilde, og de gik jo til den, og der-
efter kom de ned til mig. Damer-

Jagtselskab ved Borreby 
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Jordemoderhuset på Svenstrupvej 

ne skulle komme kl. 8 til kaffe-
bord, og da havde mændene jo 
siddet og spist æggekage med 
snaps. Og så sagde jeg: ”Enten 
skal vi med alle sammen eller 
holde op.” Og det endte jo med vi 
kom med, så vi var 12. og det æg-
gekagegilde havde vi i mange år. 
Nu er det kun fru maler ( Inger 
Madsen ) og mig der er tilbage, 
alle de andre er væk. 
 
Så er vi jo nået op til Lindegård-
haven.  
 
Olav Larsen kom ned til mig to 
gange og spurgte, om det var no-
get for mig, og jeg kom ud til 
ham for at høre mere om projek-
tet. Jeg så en plan over området 

og jeg bestemte mig, og så sagde 
han, at jeg lige kunne tale med 
mine børn om det. Jeg sagde så: 
”Det er ikke nødvendigt, jeg kan 
nok bestemme selv.” Sådan blev 
det, og  jeg har  været meget glad 
for at bo her. Flinke mennesker 
og det er lige, hvad jeg har brug 
for. 
 
Har du lyst til at fortælle lidt om 
dine børn, børnebørn evt. olde-
børn ? 
 
”Jeg fik jo to drenge Jørgen Chri-
stian og Claus. Claus er desværre 
død. Jørgen Christian er koncern-
chef i en stor fabrik i Hamborg og 
har tre børn. En søn og to piger 
De to ældste bor i København og 

den tredje bor i Amerika. Jørgen 
Christians børn er jo mine børne-
børn og sønnen Peder har fire 
børn, Rikke har  to børn og derud-
over er der kommet en lille ny i 
Amerika, så det er syv oldebørn, 
hvoraf den ældste er bleven stu-
dent sidste år, og den næste bliver 
student nu til sommer, familien 
Dreyer fortsætter.  
Jeg har kendt syv generationer”, 
siger Dagmar Dreyer. ”Min 
mands oldemor boede i Køben-
havn og hende var vi inde og be-
søge og jeg kan tydeligt huske, at 
hun lænede hovedet hen mod 
mig, hun kunne næsten ikke se, så 
hende har jeg også oplevet. 



20  

 
Af  Mogens Jensen 
Med den overskrift er der sikkert 
mange, der tror, at "nu kommer 
der en ny biografi om Svend 
Saabye". Det gør der ikke, for 
der er allerede skrevet biografier 
om Saabye, som jeg ikke kan gø-
re bedre. Jeg vil i stedet for be-
nytte mig af de oplysninger, vi 
har i arkivet om Svend Saabye til 
at fortælle lidt om, hvad vi har i 
arkivet, og hvordan det kan bru-
ges. 
 
Alle vores arkivalier er nu regi-
streret elektronisk. Det gælder 
billeder, skøder, avisudklip og 
hvad vi ellers gemmer på, så det 
første man vil gøre, når man vil 
prøve at finde noget om personen 
Svend Saabye er at lukke vores 
arkivprogram op, og derefter at 
søge på navnet Svend Saabye el-
ler bare Saabye. Der er ikke så 
meget ved at søge på Svend, for 
så får man oplysninger om alle 
der hedder Svend lige som man 
får informationer om alt, hvor 
Svend eller svend indgår. Det 
kunne for eksempel være noget 
med Svendborg, og det er i denne 
forbindelse ikke særligt relevant. 
Men sådan er det jo med al søg-
ning ved hjælp af edb, det gælder 
om at gøre søgeordene så præcise 

som muligt. 
Når jeg søger på Saabye får jeg 
103 af det, der på nudansk hedder 
”hits”. Det vil sige at der i arkivet 
er registreret 103 emner, hvor 
navnet Saabye indgår. Det kan 
være billeder, malerier eller foto-
grafier. Det kan også være lydop-
tagelser, videooptagelser, filmop-
tagelser eller måske bøger. Ende-
lig kan det være det, vi kalder 
”arkivalier” for eksempel skøder 
breve eller anden form for skrift-
lig informationer eller kommuni-
kation, der handler om Saabye. 
 
Avisudklip. 
Helt naturligt ejer arkivet ingen 
malerier af Svend Saaby, og vi 
har heller ikke nogen form for 
brevveksling eller lignende, hvil-
ket vi naturligvis er kede af. 
Men at Svend Saabye var en per-
son, der fyldte meget i det 
”offentlige rum” og var en person 
med en stor kontaktflade til of-
fentligheden fremgår imidlertid 
tydeligt af det store antal avisud-
klip, vi har i vores samling. De 
deler sig groft sagt i to kategorier, 
den ene viser ham som kunstner 
og den anden gruppe udklip præ-
senterer ham som ivrig lystfisker.  
Når man ser materialet igennem 
finder jeg, at der stort set er lige 
mange artikler med Saabye som 

kunstmaler og som lystfisker. Na-
turligt nok har han hentet mange 
af sine motiver fra sin aktivitet 
som lystfisker. 
 
Båndoptagelser.  
Som noget helt specielt har vi 
ikke kun fotografier af Svend 
Saabye, vi har også levende bille-
de i form af en video optaget fra 
Danmarks radio. Man siger jo, at 
et billede siger mere end tusinde 
ord. Man kunne forlænge dette 
udtryk til: ”En video siger mere 
end mange billeder”! For tiden er 
vi i gang med at gennemgå al det 
materiale vi har i form af videoer 
og lydbånd. Dels for at få et ind-
tryk af, hvad det egentlig er der 
gemmer sig på hylderne, men og-
så for at flytte informationerne fra 
de gamle bånd til digitale medier, 
for at sikre, at vi kan bruge dem i 
fremtiden. Tiden er allerede ved 
at løbe fra de gamle spolebånd. 
Vi er dog så heldige i arkivet, at 
den ”gamle radiomand” Egon 
Birkholm har fundet en ældre, 
men stadig funktionsdygtig kas-
settebåndoptager til os, som vi 
kan afspille de gamle bånd på og 
overføre dem til CD-er. Nogle af 
os kan huske, da det blev muligt 
at optage lyd – musik og tale – på 
bånd, og de fleste kan huske, da 
man også kunne optage film på 
bånd. Snart stod der under næsten 
alle Tv-apparater også en video-
maskine. Tiden er imidlertid ved 
at løbe fra denne teknik på sam-
me måde, som den er løbet fra 
kassettebåndene, og efterhånden 
er det svært at finde maskiner, der 
kan afspille båndene. Det er der-
for vigtigt for os her i ”elvte 
time” at sørge for at de informati-
oner,vi har på de såkaldte mag-
netbånd, bliver overført til mere 
nutidige medier. Det er vi ved at 

Svend Saaby 
En kunstner i blandt os. 

Billede over en dør på Søbysøgård malet af Svend Saabye 
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gøre nu, men det er en langsom-
melig proces, da overførelsen 
skal ske med samme hastighed 
som ved almindelig afspilning af 
båndet. Ud over den rene kopie-
ring vil vi om muligt benytte os 
af muligheden for at rense data 
og redigere båndene, så irrelevan-
te passager fjernes. Videoen fra 
DR må vist siges at tilhøre kate-
gorien ”Lystfiskerhistorier”, men 
absolut en af de mere festlige. 
 
Billeder. 
Noget, jeg synes at vi kan være 
meget stolte over i arkivet, er vo-
res store billedsamling, der nu 
rummer mere end 6000 billeder. 
Desværre har vi ikke billeder el-
ler fotografier af Svend Saabye. 
Der er kun dem, der findes i for-
bindelse med vores avisudklip, 
men de er alle rastede og kan der-
for ikke bruges i andre sammen-
hænge end med avisartiklerne. 
Ud over at bruge vores billeder i 
forbindelser med vores udstillin-
ger, har vi stor gavn af for eksem-
pel vores skolebilleder, idet vi 
kan bruge dem til at hjælpe tidli-
gere elever i Skt. Klemensskolen, 
når de op til skolejubilæer vil fin-
des deres gamle klassekammera-
ter. Vi kan så måske finde frem 
til kammeraternes forældre, som 
så kan formidle den videre kon-
takt. Vi må nok indrømme at den 
slags opgaver ikke er så hyppige 
som tidligere, hvilket måske skyl-
des at et fænomen som 
”Facebook” er dukket op, og her 
kan man jo næsten finde ”Gud og 
Hvermand”. Vi savner stadig en 
del konfirmationsbilleder, så lig-
ger I inde med sådan et, vil vi 
meget gerne have lov til at se det. 
Ikke fordi vi gerne vil have det, 
men vi kunne jo få lov til at scan-
ne det til vores samling, og det er 
jo næsten lige så godt som at ha-
ve det i vores samling. 
 
Slægtsforskning. 
Man kan også bruge oplysninger, 
som man kan hente i arkivet til 

slægtsforskning. Helt tilfældigt 
fik jeg, da jeg søgte på Svend 
Saabye, ud fra en af bøgerne i 
vores lille bibliotek, lidt at vide 
om Svend Saabyes familiefor-
hold. Jeg fandt en ”minibiografi” 
hvoraf det fremgik at Svend Saa-
bye var født i Nyborg i Weil-
bachs kunstner leksikon bind 6 
1998 side 209—210. I dette til-
fælde var det ud fra et slægts 

forsknings synspunkt ikke ret 
langt vi kom tilbage, men for an-
dre af de personer der ”gemmer 
sig” i vores arkiv, kan man godt 
komme flere generationer tilbage. 
Det drejer sig helt naturligt om 
familierne, der har ejet de større 
gårde i sognet. I mange af Svend 
Dirksens artikler om de gamle 
gårde i sognet, kan vi komme fle-
re generationer tilbage. Det er 
altid lettere at finde noget om 
”Kong Salomon” end om ”Jørgen 
Hattemager”. Skal man derfor 
finde noget om de mindre bemid-
lede personer, som har levet her i 
sognet, må man ty til afskrifterne 
af vores kirkebøger. Her er vi nu 
også ved at blive overhalet af tek-
nikken, idet mange kirkebøger nu 
er tilgængelige på nettet for ek-
sempel på hjemmesiden  

www.arkivaliaonline.dk. Der er 
også andre steder man kan søge 
og finde virkeligt valide oplys-
ninger af slægtsforskningsmæssig 
interesse. 
 
Selv om det nu er flere år siden at 
Svend Saabye døde er han som 
kulturperson stadig levende. Han 
optrådte senest i medierne på 
baggrund af hans store interesse 

for lystfiskeri. Der har længe 
blandt lystfiskerne været stor in-
teresse for at hjælpe ”ædel-
fiskene” op over slusen ved en-
den af Ny Vestergade. Det har 
resulteret i anlæggelse af et 
”Stryg” eller en slags fisketrappe 
om man vil. Her ledes en del af 
åens vand med moderat fald ned 
over nogle sten, som man kan 
forestille sig, at det sker i en af de 
elve, som Svend Saabye gerne 
tog til Norge for at fiske i og fin-
de inspiration til sit virke som 
kunstner. Odense har ved Odense 
Å fået et ” Saabyes Stryg”, og 
hermed blev arkivet beriget med 
endnu nogle avisudklip. 

Stryget ved Munkemose, der har fået navn efter Svend Saabye. (Saabyes stryg)  
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 Scenetæppe i Stenløse forsamlingshus skænket af Svend Saabye. Tæppet har i mange år været brugt ved dilettantforeningens 
forestillinger.  

Maleri af Svend Saabye (Privat eje) 
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