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Foreningens beretning 2002
af Kaj Jensen
Generalforsamlingen sidste år blev afviklet med en
fin mødedeltagelse, selv om vi ikke havde nogen
foredragsholder. Det havde vi fravalgt, da vi skulle
diskutere vedtægtsændringer.
Besøg på Hollufgård
Lørdag den 27. april havde vi arrangeret et besøg på
Hollufgård, den gamle herregård, som nu er Odense
kommunes kulturcenter.
Vi havde allieret os med museumsinspektør Karsten
Kjer Michaelsen, som kl. 13-14 viste os rundt i og
fortalte om de faste oldtidssamlinger med fund fra
Fyns fortid.
Derefter var der mulighed for at se
vandreudstillingen "På sporet af mennesket", der
med rekonstruktioner af hulemalerier og
klippe-ristninger fra fjerne verdensdele giver et kig
ind i fortidsmenneskets forestillingsverden.
Rundtur i sognet
Vores efterårsmøde blev afviklet som en rundtur i
sognet. Lørdag den 7. september 2002 kl. 13.00
startede vi i bus fra parkeringspladsen ved Skt.
Klemenskolen. Rundturen gik til Volderslev,
Lindved, Stenløse by, Skt. Klemens og ad
Svenstrupvej til området omkring Skt.
Klemens-parkens plejehjem, hvor vi fik
eftermiddagskaffen med lagkage.
På rundturen fortalte arkivets daglige medarbejdere
suppleret med lokale folk om det vi så.
Jeg vil rette en speciel tak til Statoil og til Jens Jensen
fordi de giver os tilladelse til at hænge plancher op i
deres forretning. Det er for os en god måde til, at
gøre opmærksom på os selv.
Jeg vil sige vore medlemmer tak for støtten i det
forløbne år, og ikke mindst tak for det store
fremmøde der har været ved vore arrangementer.
Tak til Jørgen Tølløse for det store arbejde du har
lagt i arkivet som arkivleder fra arkivets start i 1991,
du ønskede selv at fratræde stillingen, men vi får
ingen der har energi til at lægge så meget arbejde,
som du har gjort.
Vi har dog den glæde, at byde velkommen til
Mogens Jensen, som bestyrelsen har ansat som
arkivleder her fra 1. januar.
Tak til arkivets medarbejdere for den store ulønnede
indsats I har gjort i årets løb. Også tak til bestyrelsen
og arkivlederen for godt samarbejde i det forløbne år.
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Arkivets beretning 2002
Af Jørgen Tølløse
Vores edb-maskine med scanningsmulighed er
nu del af dagligdagen, så vi nu scanner de
ny-indkomne billeder, samt de billeder vi i anden
forbindelse tager frem og arbejder med. Den
form giver mulighed for at tage en
sikkerhedskopi på cd-rom, som opbevares uden
for arkivet.
Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
arrangerede i foråret 2001 en indsamling af
smalfilm. Desværre har vi først i jan. 2003
modtaget de fleste af filmene retur.
SLA arrangerede atter i år en arkivdag i
november. Vi deltog i den ved at holde åbent og
kunne glæde os over, at mange mennesker
dukkede op i arkivet og fik en god dag med
mange oplysninger tværs over bordene.
Arkivet har også i år benyttet sig af vore
udstillingsmuligheder hos slagter Jens Jensen,
Møllevej 6 samt på Statoils Servicestation,
Stenløsevej 333.
I foråret 2002 meddelte jeg bestyrelse og
medarbejdere, at jeg ønskede at træde tilbage,
snarest belejligt.
Den følgende periode udnyttede vi derfor til at
gå arkivet igennem og få færdiggjort mange ting.
I løbet af sommeren påbegyndte jeg en
nedskrivning af de procedurer, som skal ske i
forbindelse med aflevering af materialer, samt en
beskrivelse af de søgemetoder der skal bruges i
arkivet for at finde tingene igen. I samarbejde
med medarbejderne og navnlig Kaj Jensen og
Mogens Jensen blev materialet (ca. 80 A4-sider)
kopieret og udleveret til samtlige medarbejdere.
Da materialet er på løsbladsform vil man nemt
kunne korrigere i relation til ændrede
arbejdsforhold.
Pr. 1. januar 2003 er foreningens hidtidige
næstformand Mogens Jensen tiltrådt som
arkivleder, og arkivmedarbejdere og som
hidtidig arkivleder byder jeg ham velkommen til
jobbet.

Enghavegård i Volderslev.
Af Jørgen Tølløse

I den gamle landsby Volderslev lå en gang mange
gårde, hvor der alle steder hørtes lyde fra køer, heste
og mennesker, der passede deres forskellige
gøremål. I dag er der kun liv i enkelte af gårdene. En
af dem er Enghavegård, der ligger i den østligste
ende af landsbyen. Men også derfra er lydene
reducerede, idet man ikke mere har dyr, og
der kun bor mand og kone, Knud Erik og Bodil Hesel
Rasmussen på gården.
Vi vil i det følgende foretage en gennemgang af
Enghavegårds historie.

Enghavegårds jorder 2003
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De første ejere til ca.1750.
Familien på Enghavegård kan føre slægten helt
tilbage til 1664, hvor ejeren var Else Erichsdatter
som blev født ca. 1624 og døde i 1700.
Derefter ses på slægtstavlen nogle navne, hvor vi
ikke har været i stand til at klarlægge deres
indbyrdes slægtsforhold idet det ikke fremgår af
anetavlen. Der nævnes Søren Pedersen,
Træskomand født ca. 1660, død 1731. Derefter
Sønnen Jacob Sørensen, født ca. 1702 og død
1746. Endelig kommer Niels Jørgensen til
gården, født ca. 1690 og død i 1752. Derefter har
ejerne afløst hinanden i lige linje, dvs. fra far til
søn eller evt. til datter. I de følgende overskrifter
er den førstnævnte derfor arvingen til gården.
Den første ejer, som vi har lidt flere oplysninger
om, er Knud Nielsen.
Knud Nielsen I (1730-1801)
Karen Hansdatter (1732-1813)
Knud Nielsen kender vi blandt andet fra kortene
over udskiftningen af Volderslev i 1786, hvor
jorden blev udskiftet ved, at hver gård fik skilt
sin jord ud af den fælles drevne jord. I 1774 har
vi en opgørelse fra Volderslev, som angiver at
Volderslev ejerlav havde 14 gårde, mens
Stenløse by havde 8 og Svenstrup 6 gårde, så
Volderslev har været langt det største landbrugssamfund her i sognet.
Enghavegård fik senere tildelt matrikel nr. 14, og
jorden har hovedsagelig ligget langs med
Ribjergvej, men meget er ændret siden
1800-tallet. Der har hørt jord til i mosen ved
Lindved å af hensyn til forsyningen med tørv,
desuden har man hugget i gærdene for at holde

dem nede og få brændsel og pileflet til hegnene.
Hvor jorden har ligget er ikke nemt at placere, for
vores ældste kort fra ca. 1800 blev benyttet på den
måde, at man ved ejerskifte, enten der så var tale om
salg eller skifte efter død, overstregede man den
tidligere ejer og skrev den nye ejer. Det originale
kort opbevares hos Kort- og Matrikelstyrelsen i
København. Der kan man søge at følge ejerskifterne,
idet nogle af de forskellige skrifttyper, blækfarver og
penne er karakteristiske, så man kan se en vis
samtidighed i nogle af rettelserne. Desværre koster
en affotografering af hvert af de fire kort fra sognet
flere tusind kroner, så vi mangler en sponsor.
I den ældst bevarede folketælling her fra sognet
nemlig 1787-tællingen kan vi finde beboerne på
Enghavegård. De står opført som hus nr. 16 i
Volderslev. Bonde og gårdbeboer var Knud Nielsen
(53 år), han var gift med Karen Hansdatter (56 år), og
de var begge i første ægteskab. Med den store
dødelighed blandt barselskvinder, var der mange
mennesker i 2. og evt. i 3. ægteskab. De havde
børnene Niels Knudsen (21 år), Mads Knudsen (19
år), Maren Knudsdatter (16 år), Hans Knudsen (12
år), Anne Knudsdatter (31 år) og Rasmus Knudsen (4
år). Han er datterens søn citat: "avlet uden for
ægteskab" samt Anne Pedersdatter Husbondens
søsterdatter (28 år) krøbling.
Tidligere tiders navneskik.
Indtil ca. 1850 var det almindeligt, at børnene fik
navn efter deres far, idet der sattes datter efter
faderes fornavn og sønnen fik tilføjet et sen for søn.
Denne form for navneskifte kan gøre det vanskeligt
at følge slægterne. Men de faste slægtsnavne får vi
altså først fra ca. 1850, og så holder den form vel
næsten op til vore dage.
Af folketællingen kan vi også se, at børnefødslerne
har strakt sig fra Karen Hansdatter var 25 år i 1757,
indtil hun som 44 årig fik det sidste barn. Endvidere
kan vi se, at datteren Anne boede hjemme med
sønnen Rasmus, som hun jvf. kirkebogen havde fået
uden for ægteskab (1783) med karlen Jens Rasmussen fra Volderslevgård. Endvidere kan man se, at de
havde påtaget sig den sociale opgave at have Knud
Nielsens søsters datter Anne boende. Hun var
krøbling og i dag ville det måske have været en
offentlig opgave.
Af kirkebogen kan vi læse, at Knud Nielsen døde
sidst i februar 1801. I folketællingen for samme år,
der afholdtes i begyndelsen af februar, kan vi se, at
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han da var i live. Men efter hans død overtog
sønnen, Niels gården i en alder af 35 år.
Husstanden bestod derefter af Niels og hans mor,
Karen Hansdatter (69 år), der blev boende som
aftægtskone frem til hun døde i 1813. Desuden
boede der i 1801 broderen Hans (26 år) og
søsteren Maren (30 år) samt søstersønnen Niels
(17 år) desuden en karl på 14 år, dvs. at familien
selv leverede arbejdskraften til gårdens drift.
Volderslev og fæstejorden
Omkring 1800 huserede blandt andet på
herregården Bramstrup og på Lindved
Hovedgård et par godsslagtere - Hans Jørgen
Hansen og Søren Hillerup. De opkøbte mindre
godser og gårde omkring Odense og opdelte dem
i mindre gårde og solgte dem med god fortjeneste. Gårdene i Volderslev var fæstegårde, som
omkring 1815 fik løskøbt sig fra deres
fæsteforhold til Bramstrup. Sagnet siger, at da
bønderne havde betalt kontant, forelå der ingen
kvitteringer, hvorfor Hans Jørgen Hansen
krævede betaling en gang til. I bogen fra Fyns
Fortid har landsarkivar Wad beskrevet handelen
på baggrund af nogle af de omfattende dokumenter, der til sidst indgik i retssagen mod
godsslagteren Hans Jørgen Hansen. Det er Wads
opfattelse, at Volderslev bønderne senere fik
nogen erstatning. Men Grethe Banggaard fra
Landsarkivet har i 1998 været ved arkivalierne
og meddelt os, at arkivalierne fylder ca. 40
arkivpakker, så at gå dem igennem er et større
detektivarbejde.
Niels Knudsen (1766- 1849)
Anne Hansdatter (1782-1857)
I 1805 giftdede Niels Knudsen sig med Anne
Hansddatter, som også var fra Volderslev. Hun
var da 23 år, og i de følgende 20 år fik hun, efter
hvad vi kan se i kirkebøgerne i alt 9 børn,
begyndende i 1806 med sønnen Knud, og så kom
de jævnt derhen ad med et barn hvert eller
hvertandet år. Og ihvert fald mistede de mindst
et barn, idet vi kan se, at Rasmus der fødtes i
1817 døde efter få måneder.
Ved folketællingen i 1834 finder vi igen
Enghavegård. Den havde nu nummer 15, og
husstanden bestod af Niels og hans kone Anne
Hansdatter, som nu var 52 år samt børnene Knud
(29 år) Mads (16 ), Rasmus (11) Jens (9), Maren
(24) og Kirsten (14). Vi ved, at der er født to

børn mere: Hans i 1814 og Karen i 1808. På gården
var også en tjenestekarl, Hans Knudsen på 59 år. Det
har nok været Niels Knudsens bror, idet der i
folketællingen for 1801 optrådte en Hans Knudsen
på 26 år, så aldersmæssigt kan det passe.
Ved folketællingen i 1845 var den tidligere ejer Niels
Knudsen og hans kone Anne Hansdatter opført som
havende selvstændig husholdning på gården dvs.
aftægtsfolk. De døde i henholdsvis 1849 og 1857.
Knud Nielsen II
(1806-1881)
Maren Jacobdatter
(1808-1853)
I folketællingen for 1840 kan
vi se, at der var sket et
generationsskifte på gården,
idet sønnen Knud i 1837 var
blevet gift med Maren
Jacobsdatter, som også var
fra Volderslev. På gården
boede som nævnt ovenfor også hans forældre Niels
Knudsen og Anne Hansdatter, samt farbroderen
Hans. Man måtte nu have hjælp ude fra i form af 2
tjenestepiger på 19 og 22 år samt en karl 15 år. Dertil
kom at Maren Jacobsdatter havde sønnen Jacob, som
var født ca. 1832. I løbet af de kommende år blev
Maren Hansdatter i 1841 mor til Karen, Abelone i
1843 og til Ane i 1846.
Ved folketællingerne både i 1845 og 1850 kan man
se, at gården stadig måtte have tjenestefolk, idet de
hver gang havde et par karle og tjenestepiger.
Karen Knudsen
(1841-1920)
Lars Pedersen
(1839-1917)
Knud Nielsen fortsatte på
gården frem til 1869, hvor
han solgte til svigersønnen
Lars Pedersen, og for at være
helt korrekt "der sælges til
min eventuelle kommende
svigersøn", idet kontrakten
indeholdt den formulering, fordi Lars endnu ikke var
blevet gift med Karen Knudsen og først blev det 1.
juli 1869.
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Købekontrakten indeholdt også en grundig
gennemgang af, på hvilke vilkår Knud skulle
indgå i husholdningen som aftægtsmand, idet
hans kone Maren Jacobsdatter allerede var død i
1853. Der omtales hvilke fødevarer, der skulle
stilles til hans rådighed, at han skulle have en
tjenestepige, at han skulle spise med ved
familiens bord, hvor mange kontanter han skulle
have, samt at de skulle udbetales på bestemte
tidspunkter, hvor ofte og hvor langt han kunne
forlange at blive transporteret, samt sidst men
ikke mindst, at han kunne flytte derfra, og hvad
han så skulle have.
I samme periode, hvor Jacob Knudsen blev 30
år, giftede han sig med den 12 år ældre enke, Ane
Marie Jørgensdatter. Hun havde den gård som
degang lå, hvor Enghavegårds have er nu.
Gården blev på et vist tidspunkt flyttet ud på
Ribjergvej.
Stillingsmand
Men inden Lars Pedersen kom til Enghavegård,
havde han i 1862 fået en indkaldelse som soldat.
Soldatertjenesten kunne man købe sig fri for ved
at få en anden til at stille for sig. Lars Pedersen
havde fået overspillemand Georg Claus Martin
Sass til at være soldat for 700 rigsdaler, jvf. en
officielt stemplet og underskrevet kontrakt. Da
Lars ikke var myndig, havde hans far Peder
Larsen, Højby skrevet under for ham "Med
påholden pen" dvs. at faderen ikke kunne skrive.
Hvordan det gik Sass i krigen 1964, kan man nok
spekulere over.
Sogneråd
I 1842 begyndte man på det kommunale
demokrati, idet man oprettede et sogneforstanderskab. Det skulle bestå af sognepræsten samt
mellem 4 og 6 medlemmer, der valgtes for tre
eller seks år ad gangen. De skulle også eje
mindst én td. hartkorn, dvs. at der kun kunne
blive tale om gårdejere. Stenløse-Fangel kommune har med en enkelt undtagelse (lærer
Hansen 1880-92) altid har været ledet af en
landmand som sognerådsformand helt frem til
kommunesammenlægningen i 1970. Ovenfor
omtalte Jacob Knudsen, Maren Hansdatters søn
indtrådte i sogneforstanderskabet i 1876 og i
1880. Det samme gjorde Lars Pedersen i 1883 og
1886.

Petrine Pedersen
(1883-1964).
Rasmus Rasmussen
(1883-1951)
Lars Pedersen og Karen
Knudsen levede til
henholdsvis 1917 og 1920,
hvorefter der skiftedes med
børnene, og datteren Petrine
overtog gården sammen
med Rasmus Rasmussen fra
Nr. Søby. De var blevet gift
i 1914. I 1926 rev man laden
ned, så man kunne bygge et nyt stuehus, som står den
dag i dag. Det blev indviet med manér, og i den sang
der blev sunget ved indvielsen hedder det bl.a.
“Her er plads så det kan batte,
al vor tids komfort.
Hvis et karbad du vil skatte,
går du ene bort.
Alt, hvad hjertet kan begære,
her der bydes frem,
her er altid godt at være
i det nye hjem."
og i 6. og sidste vers skrues tiden 200 år frem og der
sluttes af med:
"Skal vi enes om at takke
ham, vor oldefar."
Livet i 30-erne
Livet i landsbyen var præget af, at der var mange
unge så man i høj grad kunne underholde hinanden,
som også Folmer Hansen har beskrevet det i sine
skildringer af livet i 30-erne.
Men arbejde var der også tale om. I Enghavegårds
papirer får vi også et indblik i de vilkår man bød
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fodermestrene. Den første kontrakt er fra 1930
og underskrevet af Carl Fentz. Mand og kone
skulle malke de 20 køer tre gange om dagen,
passe ungkvæget og grisene samt rense under
dem. Der måtte højest være ti timer mellem
aftenmalkning og morgenmalkning. Der var én
månedlig fridag efter morgenmalkning. Lønnen
var 100 kr. om måneden, samt 10 øre pr. 100 liter
leveret mælk og 1 kr. for hvert leveret svin.
Desuden skummetmælk til husholdningen og 2
kander sødmælk om ugen samt frit hus med
have. Hvis han stoppede med arbejdet, skulle
boligen straks fraflyttes.
I 1943 kom Kristian Eriksen til og han måtte
godt have en pause på 10 1/2 time mellem
påbegyndelse af aftenmalkningen og
morgenmalkningen. Han skulle holde så rent, at
det kunne klare en dyrlægekontrol. Konen skulle
holde karlekamrene. Lønnen var 45 kr. om ugen
plus 20 øre pr. 100 pund mælk. Der måtte holdes
25 stk. fjerkræ, som der var gratis korn til og
opfedning af en gris på ca. 300 pund årligt. Knud
Rasmussen, der dengang var ung mand og karl
på gården, har fortalt, at man havde
fodermestrene i mange år, hvad der absolut ikke
var almindeligt.
Fodermesterboligerne trængte efter 2.
verdenskrig absolut til at udskiftes, idet de ofte
var lavloftede og opført direkte på jorden uden
isolering af nogen art. Da man derfor fik statslån
til byboerne f.eks. til Møllebakken m.m., så fik
man også en lov, der gav mulighed for opførelse
af sunde landarbejderboliger. Det hus, som Knud
og Ruth Rasmussen bor i på Lindvedvej 16, blev
oprindelig opført til Enghavegårds folk.

Knud Rasmussen
1915Da Knud Rasmussen i
1945 var 30 år, overtog
han gården i forpagtning. Der opstilledes
en forpagtningsaftale,
der omtaler de økonomiske vilkår i forbindelse med driften af
Enghavegård. Dertil
kommer hvad man i
tidligere tid kaldte en

aftægtskontakt. I den står bl.a. flg.: Ejeren og hans
hustru kan færdes frit på ejendommen og efter eget
valg udtage de værelser de ønsker. De skal spise med
ved familiens bord. Aftægtsfolkenes gæster skal
beværtes, som da de selv drev gården. Forpagteren
skal stille med køretøj med solid hest og kusk.
Praksis i de følgende år ændrede det til, at gårdens bil
måtte være af en vis standard.
Og til sidst: Forpagteren skal svare os 15 kr. af
ægpengene. Med hensyn til ægpengene skal man
erindre sig, at det i mange år var husmoderens
arbejde at passe hønsene, og at der mange steder,
såvidt der overhovedet var råd, så var indkomsterne
også hendes egne.
I et tillæg til kontrakten findes en opgørelse over
besætning. Den liste er samtidig en oversigt over en
dansk bondegård, inden mekaniseringen gik i gang
godt støttet af den amerikanske Marshallhjælp fra
1948. Der var 2 følhopper, 3 andre hopper og 2 føl,
19 malkekøer, 1 tyr, 15 kvier, 3 søer, 1 orne, 6 polte
og 200 stk. fjerkræ. I kontrakten blev det yderligere
understreget, at gården skulle drives som almindelig
veldrevet landbrug med besætning.
Jordkøb
Af kortet og gårdens papirer bl.a. i forbindelse med
Rasmus Rasmussens død i 1951 kan man se, at der
hørte mange stykker jord til ejendommen. På den tid
foregik handelen vist med småstykker f.eks. var der i
1942 købt jord af gårdmand Peter Beiskjær, husejer
Laurits Hansen og af Laurits Gerner Hansen, i alt 8
album. I 1960 solgte gartnerne Svend E. Christensen,
Harry Andersen og Lykke Juel Pedersen også jord,
men denne gang langs Lindved å. Det fortsatte i 1961
og 1963 med køb af jord fra Otto Tange, Lindegården og af Johs. G. Rasmussen, Voldgård og begge
gange er det jord langs Lindved å. Det er måske
tidligere tørveskær, som man ikke forventede skulle
komme i brug mere.
I 1951 døde Rasmus Rasmussen og Petrine
Rasmussen fortsatte med at sidde i uskiftet bo til
1964. Hun blev jvf. kontrakten boende på gården og
passede hønsene jvf. bemærkningen om ægpengene.
Knud Rasmussen fortsatte gårdens drift sammen
med sin 1. kone Ingrid f. 1915. Hun døde i 1960. Han
sad da alene med Knud Erik f. 1946, Elsebeth f. 1953
og Anna Marie f. 1943. Som husbestyrerinde antog
han Ruth Vestergård (f. 1928). Hun havde datteren
Lisbeth f. 1957. Knud og Ruth giftede sig i 1965 og
fortsatte sammen på gården.
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Maskinernes og forandringernes indtog
I 50érne og før den tid havde man haft
selvbinder, hvor negene skulle sættes i hobe på
marken og efter tørring køres i lade, hvor de i
løbet af vinteren blev tærsket.
Ca. 1960 købte Knud Rasmussen den første
mejetærsker. Det var en 5 fods mejetærsker, som
skulle trækkes af en traktor. Kornet blev fyldt
direkte i sække. men det krævede to mand: en til
traktor og en til at ordne sækkene.
Det varede kun et par år, så skulle arbejdet være
endnu nemmere dvs. bruge færre mandtimer, så
nu købte man en selvkørende mejetærsker med
tank og enmandsbetjent. I dag har Enghavegård
en mejetærsker på 17 fod, og de fås op til 30 fod
(1 fod=30cm).
Forandringer berørte også dyreholdet, som
undergik store forandringer. Sidst i 1960érne var
det slut med hønseholdet, som i gennem mange
år havde været kvindernes domæne og indtægt. I
1975 var det slut med svineholdet, og i 1990
ophørte Enghavegård, som den sidste i Volderslev med at have køer.
I 1975 overtog Knud Erik Rasmussen halvdelen
af gården, som dengang havde 44 ha jord og ca.
40 malkekøer samt nogle ungkreaturer. Han
havde været bestyrer på en gård i Højby, men da
faderen blev ramt af en hjerneblødning, ville han
gerne have sønnen hjem. De drev nu gården i
fællesskab og blev enige om at udvide kostalden,
så der blev plads til 65 malkekøer plus ungkreaturer. De havde en fodermester og en karl
som medhjælp.

Knud Erik Rasmssen
1946Bodil Hesel
Rasmussen 1940I 1977 blev Knud
Rasmussen lam i højre
side. Far og søn blev
enige om, at det var
bedst, at sønnen overtog
hele Enghavegård.
Knud Erik Rasmussen
havde hidtil boet sammen med sin kone Bodil
Hesel Rasmussen og sønnen Anders f. 1977 i
huset på Bystævnet i Stenløse. De flyttede nu
hjem på gården.

I 1981 udvidede Knud Erik Rasmussen sit
jordtilligende, idet han købte Ny Ølstedgård i Ølsted.
Den var på ca. 70 ha, og der blev siden udvidet med
10 ha. På det tidspunkt var der to karle og en
fodermester som medhjælp på gårdene.
I 1986 købte de Uffe Tanges gård i Volderslev. Den
var på ca. 50 ha, og de nye landbrugslove gjorde den
slags handler mulige. Men byen rykkede nærmere, så
i 1988 eksproprierede Odense kommune 15 ha til
udvidelse af industriarealet langs Energivej. I 1991
blev der købt 10 ha fra Voldgård, så Enghavegård i
dag har ca. 90 ha i alt. Efter 1991 har man haft en
mand som medhjælp, og han er ansat i, hvad man kan
kalde 3/4 stilling.

Anders Hesel
Rasmussen 1977I 1999 blev det tid til at
tænke på sønnen Anders
fremtid. Knud Erik købte
Rughavegård på 60 ha i
Nørre Lyndelse. Samtidig
solgte han Ny Ølstedgård til
sønnen Anders Hesel
Rasmussen, som nu var en
ung mand på 22 år. Han var
færdiguddannet som landmand efter at have været i
praktik på flere gårde, havde været et år i Canada og
nogen tid i Polen. I december 2002 afsluttede Anders
den teoretiske landsbugsuddannelse på Dalum
Landbrugsskole som agrarøkonom.
Enghavegård - afslutning
Vi har nu fulgt en slægtsgård så langt, som papirerne
rækker tilbage suppleret med beretninger fra Knud
og Knud Erik Rasmussen. Vi takker begge familier
for velvilje med at se i arkivalierne og med
korrektioner og oplysninger som kun fås fra de
mennesker, der har gjort turen med, og som det ses af
det forrige afsnit, er Enghavegård i den situation, at
den unge generation ikke har forladt landbruget,
hvad der i dag gælder for mange gårde landet over.
Kilder:
Enghavegårds arkiv A.0047
Oplysninger fra familierne Knud Erik og Bodil
Rasmussen samt Knud og Ruth Rasmusen.
Folmer Hansens hæfte: Erindringer fra Volderslev
samt artikler i årsskrifter for 1995, 1998 og 1999 om
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livet i Volderslev.
Arkivets liste over folkevalgte personer i
Stenløse sogn.
Enghavegårds ejere:
Else Erichsdatter
F. ca. 1624
D. 1700 Stenløse
Søren Pedersen
G. 1696 Stenløse
Træskomand Volderslev Margrethe Jacobsdatter
F. ca. 1666
F. ca. 1661
D. 1731 Stenløse
D. 1707 Stenløse
Jacob Sørensen
Gmd.
F. ca. 1702
D. 1746 Stenløse
Niels Jørgensen (ALS)
Gmd. Volderslev
F. ca. 1690
D. 1752 Stenløse

G. 1718 Stenløse
Karen Knudsdatter
F. ca. 1695
D. 1765 Stenløse

Knud Nielsen (ALS)
Gmd. Volderslev
F. 1730 Stenløse
D. 1801 Stenløse

G. 1754 Stenløse
Karen Hansdatter
F. 1732 Stenløse
D. 1813 Stenløse

Niels Knudsen
Gmd. Volderslev
F. 1766 Stenløse
D. 1849 Stenløe

G. 1805 Stenløse
Anne Hansdatter
F.1782 Stenløse
D. 1857 Stenløse

Knud Nielsen
Gmd. Volderslev
F. 1806 Stenløse
D. 1881 Stenløse

G. 1837 Stenløse
Maren Jacobsdatter
F. 1808 Stenløse
D. 1853 Stenløse

Karen Knudsen
F. 1841 Stenløse
G..1869 Stenløse
D. 1920 Stenløse

Lars Pedersen
Gmd. Volderslev
F. 1839 Højby
D. 1917 Stenløse

Petrine Pedersen
F. 1883 Stenløse
G. 1914 Stenløse
D. 1964 Stenløse

Rasmus Rasmussen
Gmd. Volderslev
F. 1883 Nr. Søby
D. 1951 Stenløse

Knud Kristian Rasmussen G. 1942 Ingrid Rasmussen
Gdr. Volderslev
F. 1915 Rybjerg
F. 1915 Stenløse
D. 1965 Stenløse
G. 1965 Ruth Vestergaard
F. 1928 Ikast
Knud Erik Rasmussen
Gdr. Volderslev
F. 1946 Stenløse
Anders Rasmussen
F. 1977 Stenløse

G. 1972 Engesvang
Bodil Hesel
F.1940 Engesvang

Aftægtskontrakter eller Fortidspension
Af Mogens Jensen
Vi vil alle gerne forsøge at sikre vores
alderdom så godt som muligt. I ældre
tider, inden der var noget der hed
Pension, Efterløn eller ATP kunne
blandt andet bønderne sikre sig med
en Aftægtskontrakt og før dette ved
at indgå en kontrakt om Fledføring.
Samtidig med at folkesundheden blev bedre steg
middellevetiden også. Tidligere arbejdede man i sit
erhverv til man døde og så fortsatte en arving, hvis
man havde en, arbejdet hvor den nu afdøde slap. Nu
skete der det, at folk levede længere, men mange
blev svagelige og kunne ikke "gøre fyldest for sig
selv" længere. Med dette opstod et behov for at blive
forsørget uden egentlig at arbejde for sit udkomme,
altså en form for alderdomspension.
Ordet og dermed begrebet aftægt eksisterer først
omkring 1500-tallet og selv om der ikke findes
lovbestemmelser om aftægt viser de historiske kilder
at det i 1600-tallet var en udbredt slutning på et aktivt
arbejdsliv som bonde, at man gik på Aftægt.
Fledføring.
At der har været lignende forhold gældende på et
tidligere tidspunkt afsløres i landskabslovene fra
1200 og 1300-tallet hvor et begreb der hedder
Fledføring omhandles. Man kan sige, at det var
aftægtskontrakternes, livrentens og alderdomspensioneringens forløber. Fledføring betegnede det
forhold der opstod, når en person overlod alt hvad
han aktuelt ejede og fremtidig måtte komme til at eje
til en anden person, mod at denne optog ham/hende i
sin husstand blev fledføre for fledføringen og
sørgede for dennes underhold mad, bolig og
beskyttelse.
For at denne fledaftale skulle være gældende, skulle
den lige som senere aftægtskontrakter være tinglyst.
Når man blev fledføring skete der imidlertid noget,
som havde ret vidtgående, etslige konsekvenser, idet
man mistede sin vederhæftighed, sin økonomiske
pålidelighed. Man kunne således ikke blive
mededsmand, lige som man måtte vinke farvel til at
kunne blive værge. Man var trods dette en fri mand
og kunne, hvis man fandt på det, indgå ægteskab.
Der var visse regler for hvordan et sådant
fledføringsforhold skulle etableres, idet man, hvis
man havde arvinger, først skulle forsøge at lade dem
fledføre sig. Var de så ikke interesseret i at indgå en
sådan kontrakt, kunne man indgå den med en
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fremmed, men gjorde man det, mistede arvingerne arveretten! En anden vigtig ting var, at en
gift mand ikke kunne indgå en fledføringskontrakt, uden at have sin hustrus accept, og
under alle omstændigheder var manden fortsat
forpligtet til at forsørge sin kone.
I og med en sådan kontrakts indgåelse forpligtede den fledførende husbond sig til at påtage sig
fledføringens gæld og var endvidere ansvarlig
for alt hvad fledføringen foretog sig. Afslutningsvis skulle husbond også sikre, at fledføringen fik en standsmæssig begravelse.
Aftægtens historie.
Omkring 1600-tallet og måske lidt før opstod
begrebet aftægt. Selv om de reelle forhold
omkring økonomien
måske kunne sammenlignes med
fledføring, var der
dog en væsentlig,
retslig forskel. Det
har måske en sammenhæng med de
tanker om retten for
det enkelte individ,
tanker som blandt
andet førte til den
franske revolution,
og som ledte til, at
Aftægtsfolk fra Møllegård,
man ikke ønskede
ca. 1900
fledføring, men
aftægt. Ved fledføring blev man som ovenfornævnt frataget væsentlige menneskelige
rettigheder. Den som blev fledføring blev
økonomisk umyndiggjort, hvilket står i modsætning til den som gik på aftægt, der beholdt sin
ret til egen økonomi.
Aftægt havde til hensigt dels at sikre de gamle en
rimelig tryg alderdom dels at sikre et
generationsskifte på et rimeligt tidligt tidspunkt.
At det ikke kun var folk med fast ejendom, der
gik på aftægt fremgår af de mange
Aftægtskonkrakter for fæstebønder der
foreligger. For fæstebønder gjorde der sig også
et andet forhold gældende, idet godsejerne kunne
jage fæsteren fra gården, hvis fæstebonden ikke
kunne betale sine afgifter, eller hvis gården blev
misligholdt. Da der naturligvis var størst risiko
for at sådan noget kunne ske, når fæsteren blev

gammel, var det naturligt at en eller anden form for
aftægt, på et relativt tidligt tidspunkt blev aftalt
mellem fæsteren og dennes efterfølger, for eksempel
en søn.
Aftægtskontrakterne er på mange områder ret
enslydende, mens der kan være stor forskel på
udformningen. En del indeholder mere generelle
krav mens andre har ret detaljerede krav. En
aftægtskontrakt kunne være både mundtlig og
skriftlig, men det mest anvendte var nok den
skriftlige form. Det var almindeligt, at
aftægtskontrakten blev indføjet i købskontrakten og
senere i skøder, dokumenter, der blev tinglyste.

Marie Kilde, ca. 1900

Til belysning af disse forhold har jeg her valgt at
bringe nogle afskrifter af købskontrakter og skøder
med eksempler på aftægtskontrakter.
En handel mellem Steffen Steffensen og hans
svigersøn Hans Hansen 17. juni 1882 indeholdt en
moderat detaljeret aftægtskontrakt hvorfra følgende
kan citeres: "..., og erklærer jeg samtidig, at jeg er
forpligtig til at yde min nævnte Svigerfader for hans
livstid passende Aftægt i den nævnte Gaard, saaledes
at jeg, foruden at stille de nødvendige værelser med
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det Indbo han selv maatte Udtage, til hans
Raadighed, endvidere er pligtig til at yde ham
forsvarlig Kost og Forplejning i enhver
Henseende samt til at holde ham med Klæder,
Lys, Varme, Vadsk, Pleje og for Sygdomstilfælde
fri Læge og Medicin; endvidere yder jeg min
Svigerfader fri Befordring og lader Adgang til
min Have staa ham aaben.
Skulle han imod Forventning nogensinde være
utilfreds med den Maade, hvorpå Aftægten ydes
ham, er han berettiget til enten i eller udenfor
Gaarden, om han maatte foretrække at fraflytte
den, hvilket skal stå ham frit for uden videre
Varsel, i stedet for forlange 100 - Et Hundrede
- kroner udbetalt fjerdingaarsvis forud på det
Sted, hvor han til enhver Tid maatte opholde
sig".
Aftægtskontrakt fra 1882.
Gårdejer Christoffer Hansens enke Maren
Hansen sælger sin gård til Ungkarl Niels
Christian Nielsen og i "Kjøbekontrakten" er der i
Pkt. 4 anført en meget detaljeret aftægtskontrakt:
"Saa længe jeg, Sælgerinden, lever, forbeholder
jeg mig fri Bolig i Gaarden, og dersom jeg forlanger det, er Kjøberen pligtig uopholdelig paa
det Sted i Gaardens Stuehus, hvor jeg forlanger
det, at indrette mig tvende forsvarlige aftægtsværelser med Kakkelovne og egen Indgang og
Opgang til Loftsrummet over samme, hvilket i
saa tilfælde skal fraskilles det øvrige Loftsrum.
Jeg erholder derhos fuldstændig Forplejning i
enhver tænkelig Henseende enten hos Kjøberen
og dennes Husstand, saaledes som denne selv
har og nyder samme, eller i min egen Aftægtslejlighed, Alt eftersom jeg det fordrer og forlanger. I Sygdomstilfælde henter Kjøberen mig
Læge fra Bogense eller Søndersø og Medicin,
men jeg honorerer selv Lægen og betaler
Medicinen.
Naar jeg indflytter i Aftægtslejligheden, forbeholder jeg mig uhindret Ret til at udtage af
Gaardens Møbler, Sengetøj, Uldent og Linned,
hvad jeg vil til Montering af min Aftægtslejlighed og til Afbenyttelse som Aftægtstagerske.
Kjøberen (Aftægtsyderen) betaler mig aarlig,
saalænge jeg lever, 300 Kroner, nævner Tre
Hundrede Kroner, der erlægges som Forudbetaling med 75 kroner for tre Maaneder ad
Gangen, første gang 1. November d.A., og

derefter hver på følgende Tremaanedersdag nemlig
hvert Aars 1ste Februar, 1ste Maj, 1ste August og
igjen 1ste November.
Skulle der ved min Død være Restancer af
Aftægtsydelserne, kunne mine Arvinger ikke derpaa
gjøre nogen Fordring, men Aftægten kan af
Pantebogen udslettes efter Dødsattest for mig.
I Sygdomstilfælde er Kjøberen (Aftægtsyderen)
pligtig at yde mig al den fornødne Pleje og Passelse.
Jeg Sælgerinden, forbeholder mig Ret til at forlange
Befordring med god Bespænding og forsvarlig
Kudsk af Kjøberen, naar og hvorhen jeg ønsker det.
Skulle jeg imidlertid blive utilfreds med Opholdet
paa den ovennævnt Maade, da skal jeg være
berettiget til at fraflytte Gaarden, men dog med ret til
at komme tilbage, naar jeg ønsker det, og Kjøberen,
Aftægtsyderen, skal da være pligtig at betale mig
aarlig 500 Kroner, nævner Fem Hundrede Kroner,
betalbar paa samme Maade ovenfor nævnt med
Hensyn til de 300 Kroner, samt derhos at forrente
den sidst nævnte Del af Kjøbesummen nemlig 8000
Kroner med 3,2 pct. pA. betalbar i hver 11. Juni og
11. December Termin med Halvdelen, men denne
Forrentning er selvfølgelig ikke Forudbetaling, og
saafremt jeg derfor maatte fraflytte Gaarden
imellem Terminerne, bliver det første Gang kun at
være Rente for det Tidsrum, der ligger imellem
Fraflytningen og den først indtrædende Termin. Og i
det Tilfælde at jeg fraflytter Gaarden, skal jeg kunne
forlange, at Kjøberen i den første Termin, som
indtræder et halvt Aar efter Fraflytningen, skal
udbetale mig 3000 kroner, nævner Tre Tusinde
Kroner, men i Tilfælde af denne udbetaling eller en
Del af samme, bortfalder selvfølgelig Forrentningen
af det udbetalte Beløb. Ogsaa med Hensyn til de her
fastsatte Bestemmelser, saafremt jeg fraflytter
Gaarden skal det gjælde, at disse Præstationer
ligeledes skulle kunne udslettes af Pantebogen uden
alt videre Bevis end Dødsattest for mig.
Saafremt jeg, Sælgerinden, forbliver boende paa
Gaarden til min Død, er Kjøberen (Aftægtsyderen)
pligtig at besørge og bekoste min Begravelse efter
Egnens Skik og Brug.
For Alt, hvad jeg, Sælgerinden, under nærværende
Post har reserveret mig, skal Kjøberen give mig
første Prioritets Panteret i den omkontraherede
Ejendom, i alt fald for saa vidt Gjælden til Hans
From Jørgensen ikke derfor maatte træde hindrende
i Vejen
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§7
For stempelpligtens Skyld bliver Aftægten at
beregne således:
500 kroner taget 5 Gange
2500 Kr.
Indretning af Aftægtsværelser
200 Begravelse
300 og den akkorderede Kjøbesum
25000 28000 Kr.
Heraf 5000 Kroner, nævner Fem Tusinde
Kroner for Besætning, Avl og Afgrøde m.v. og
altsaa 23000 kroner, nævner Tre og Tyve
Tusinde Kroner, for den faste Ejendom".
At aftægtskontrakter er noget der hører fortiden
til er en misforståelse. Så sent som i midten af
1900-tallet solgte Ole Nielsen Due den fædrene
gård til Svend Due med en aftægtskontrakt i
skødets prg. 4:
"Den til enhver tid ejer af gården forpligter sig
herved til at levere sælgeren Ole Nielsen Due og
dennes hustru så længe de lever, 3 halve
slagterisvin om året. Grisene der skal leveres frit
på sælgers bopæl er ansat til en årlig værdi på
450 kr.
Sælgeren og dennes hustru kan hvis de ønsker
det, få beløbet udbetalt i kontanter, beløbet
forfalder da til udbetaling hver 1/2 og 1/8.
Påtaleberettiget er Ole Nielsen Due og dennes
hustru Marie Due".
På denne måde forsøgte man at sikre sig sin
alderdom, men at det ikke altid har været lige
morsomt at være Aftægtsfolk fremgår mange
steder i litteraturen. Jeppe Aakjær har skrevet en
bog med titlen: "Paa Aftægt" hvor han beskriver
de usle forhold som mange aftægtsfolk lever
under, og i maj 1907 skriver han et læserbrev i
en publikation "Læsning for Folket": "Der
lever her i landet ca. 28.000 Aftægtsfolk; de
fleste har det usselt, enkelte har det taaleligt;
Ingen har det godt".
Loven om fledføring afskaffedes formeldt så sent
som 1926 i lov nr. 111 af 31.03.1926 om
tinglysning.
Litt.: Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Jeppe Aakjær: Artikler og taler
Tak til Kurt Rasmussen for materiale, og til
Jørgen Tølløse for hjælp.

Hans Andersen og sønner
Af Knud Lund
af Knud Lund

Hans Andersen med sønnerne, fra venstre: Anders, Svend, Peder, Thorvald og Alfred.
Hans Andersen med sønnerne, fra venstre: Anders, Svend, Peder Thorvald og Alfred

At arbejde i et lokalhistorisk arkiv er at dykke ned i
fortiden, og det kan give nogle tankevækkende
indblik i fortidens liv og arbejde. Oftest er arkivalier
tørre facts: skøder, protokoller og regnskaber, men
her er vort arkiv så heldigt også at rumme stof om
mennesker, nemlig pastor Oluf Balslevs arkiv. Her
kan man bl.a. finde optegnelser om familien
Andersen: fader og sønner, beskedne, fattige efter
vor tids målestok, men begavede, afholdte og kendte
i sognet.

Skovbakkevænget 17
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Hans Alfred Andersen (1853-1945) var søn af
husmand og væver Anders Olsen og hustru
Anne-Marie Hansdatter, der boede i
Kalkværkshuse, nu Skovbakkevænget 17. Der
var dengang flere vævere i sognet, f.eks. Hendrik
Nielsen i 1846. Om Anders er der notater tilbage
til 1861. Væverhuset brændte i 1940, og der blev
bygget et nyt hus på grunden. Hans blev lært op
som væver af faderen og fortsatte dennes virksomhed indtil 1913, da han flyttede op i Stenløse
by. Han ægtede Johanne Marie Nielsen, der
døde i 1885, 26 år gammel, efter at have født
sønnen Anders i 1883. Om ham noterer pastor
Balslev kun: død 196? i Odense. Samme år som
Johanne Marie døde giftede Hans sig med
husmandsdatteren Karen Marie Poulsen
(1854-1922) – vel sagtens fordi den lille søn
skulle have en moder. Heller ikke om Karen
Marie har jeg fundet andre oplysninger.

Karen Marie blev moder til 5 sønner. Ældst var Poul
Marius (1884-1907). Han blev tømrerlærling, og det
blev hans død, for i 1907 styrtede han ned fra et
stillads under arbejde i Bellinge og døde i faldet.
Svend Johannes (1889-1951) blev direktør i Danske
Lloyd forsikringsselskab og kort før sin død ridder af
Dannebrog. Om Thorvald August (1891-19?) findes
intet. Peder (1891-1966) blev gartner ligesom sin
yngre broder (Hans) Alfred (1895-1967). Hverken
Peder eller Alfred giftede sig.
Skoleprotokollen har noteret, at 27.1.1898 blev et
plejebarn fra Knarreborg Opdragelsesanstalt
Johannes Hansen indskrevet. I øvrigt vides intet om
ham.
Forældrene, Peder og Alfred ligger alle begravet på
Stenløse kirkegård, men gravene er for længst
sløjfet.

Faderen Hans
Andersen ( 1853 1945)
Det fynske lune gav ham tilnavnet Kalkvæveri
(fynsk for Kalkvæveren) eller Hans Kalk og i hans
senere år Døve Hans. Karen Marie og Hans flyttede i
1913 op til Stenløse by, hvor han købte jord. På
denne jord anlagde sønnen Alfred gartneriet Stenløse
Bygade 7. I 1919 blev Hans antaget som ringer,
fyrbøder og kirketjener ved Stenløse kirke for den
fyrstelige årsløn af 250 kr., hvoraf han tilmed skulle
lønne en medhjælper. Han var vant til nøjsomhed,
for med industrialiseringen blev hjemmevæveriet
urentabelt, det var for dyrt at købe olmerdug. Alfred
fortæller, at han en tid også var ligsynsmand, han
skulle altså sikre, at folk, der døde i hjemmet, virkelig var døde og ikke bare skindøde.
Pastor Balslev karakteriserede Hans som alvorlig og
lidt sammensunket, med kortklippet, falmet kindskæg og magre kinder. Han skriver: ”Som kirketjener (assistent for lærer Bruntse, der var organist og
kirkesanger) virkede han endnu i 1938 og lidt frem.
Let løb han op og ned ad trapperne fra præstegården
til kirken med altertøjet, og bag alteret hjalp han mig
messetøjet på”.
Hans liv var dog musikken. Han var landsbyens
spillemand, og utallige var de gilder og
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eksamensballer, han spillede til på sin violin.
Sønnen Alfred har fortalt Balslev, at faderen
spillede sammen med Blinde Anders fra Nørre
Lyndelse til kildefesterne i Stenløse. Disse fester
blev holdt ved Sct. Clemenskilden ved Møllevej,
som blev besøgt af mange, især Skt. Hansaften
og -nat. Kilden kan stadig ses, den er smukt
restaureret af kirken (dog uden vand) – den
ligger på kirkens jord. Jytte Boe Larsen har
skrevet om kilden i årsskriftet 1994.
Ved eksamensballerne i forsamlingshuset gav
skolebørnene ham hver 25 øre for at spille.
Disse skoleballer var en tradition, som holdt ved
til engang i 1950-erne.
Hans spillede også med Niels Maler fra Nørre
Lyndelse og derved også sommetider med
sønnen, selveste Carl Nielsen. Han komponerede selv enkelte af de dansemelodier, han
spillede.
Sanger var han også, bassanger, sammen med en
anden særpræget bas, smeden Morten Clausen. I
jubilæumsskriftet Stenløse-Fangel Sangforening
1899-1999 optrykkes fra et tidligere skrift nogle
af pastor Balslevs minder om Hans. Hans var
medstifter af sangforeningen, der indtil 1905 kun
var et mandskor. Koret blev da omdannet til et
blandet kor, hvor Hans var bestyrelsesmedlem –
æresmedlem blev han i 1933. Når koret øvede
spillede han basstemmen på sin violin. Violinen
var hans eneste instrument, og derfor havde han
et stort arbejde med at transskribere basnoderne i
de firstemmige sange til ”violinnøglen”. –
Jubilæumsskriftet haves i arkivets bibliotek.
Rasmus Tømrer fortalte i 1975 pastor Balslev:

Sangforeningens bestyrelse

”Væveren i Stenløse Hans Andersen blæste
trompet, når der var barnedåb hos min farbror

Anders Christian Rasmussen, Fangel Østermark.
Han blæste hver gang en vogn kørte ind i gården. Jeg
kan endnu huske tonerne. – Balslev: Blæste han når
de kom fra kirke? – Han: Nej, det var når gæsterne
kom”.
”Ovenstående”, skriver Balslev, ”er en helt ny oplysning. Dels at Hans Andersen foruden sin violin
også beherskede trompeten, dels at den sikkert ældgamle skik med at spille for gæsterne er blevet holdt i
hævd i Fangel så længe. - Rasmus Tømrer er født
1891. Hans farbror blev gift 14.4.1897”.

samtidig med at han avlede sine egne agurke- og
tomatfrø. Han havde gartneriet indtil sin død i
1967. I 1968 overtog kommunen grunden, og
drivhusene blev revet ned. Noget af jorden blev
solgt til skrædder Arne Hansen, som skulle flytte
sin forretning pga udvidelsen af Stenløsevej.
Resten af jorden blev lejet af Grethe og Arne
Damgaard, der opførte et drivhus (det står
endnu) til tomater og andre grønsager til dørsalg.
I 1972 købte de jorden og ejendommen af
kommunen og bor der stadig.

Hans spillede også dilettant og dyrkede gymnastik i
ungdomsforeningen. Om fotografiet sagde Balslev
dog tørt: Holdet ligner mere et old boys-hold.

Peder Andersen (1891 - 1966)
Peder lærte foruden gartnerfaget også
kontorfaget. Arkivet ejer nogle Røde Kors postkort og krigsfangebreve, som kan tyde på, at han
en tid under første verdenskrig var frivillig
hjælper for Røde Kors i Tyskland. Danske
sønderjyder var jo tvunget i tysk krigstjeneste,
og dem kan han have hjulpet i lazaretterne. Han
rejste til Amerika først i 20´erne og kom hjem i
1925, hvor han blev medindehaver af Alfreds
gartneri. Men han ville have sit eget gartneri og
købte i 1935

Hans blev begravet 12.4.1945, 91 år gammel, og
pastor Balslev talte over ham: ”Hans Andersen var
en stille mand og en beskeden mand. Han ønskede
ikke, at der skulle lægges mærke til ham. Men han
var alligevel så taknemlig, når nogen gav sig tid til at
tale lidt med ham, nu da han ved svigtende hørelse og
syn blev lukket ude fra så meget. Han har på en ægte
måde levet med i byens og sognets liv igennem de
mange år. Som væver vævede han folks dagligtøj og
sengetøj, og når der var gilde i byen, spillede han op
til dansen. Og siden på sine ældre dage gravede han
folks grave og ringede til gudstjeneste, indtil han til
sidst fandt sin tjeneste inde i kirken – således som vi
endnu ser ham stilfærdigt, men så sikkert og
usvigeligt forrette sin tjeneste. Han var af den slags
mennesker, som forstod at gøre sit arbejde uden at
blive set. Derfor er det også vemodigt ikke bare for
de nærmeste, men for os alle at tænke på, at hans
sidste tid skulle blive så streng for ham. Hans sind
var fuldt af anklager mod ham selv, og det var svært
for ham, ganske barnligt at ”lægge sig i Jesu skød og
nådefulde arme” og føle freden. Når Hans Andersen
så tit sagde: ”Bare jeg dog kunne tro”, så var der
meget mere tro i dette, end han selv vidste”.
Lad os nu se på sønnerne
Alfred Andersen ( 1895 - 1967)
Alfred grundlagde i 1919 et gartneri på faderens
jord, 24 år gammel. Herom skriver Svend Dirksen og
Ellen Johansen i årsskriftet 1997: Han opførte i alt 7
drivhuse og nogle mistbænke, så der var 600 m2
under glas, hvor han dyrkede agurker, tomater,
meloner og blomkål. Der blev også dyrket blomster,
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Peders gartneri i Stenløse

Stenløse Bygade 12 af præstegårdsforpagter
Anders Hansen. Knud Peter Knudsen fortæller,
at når han ventede så længe med at få sit eget, var
det fordi gælden på Stenløse Bygade 7 først
skulle være afviklet. Som resten af familien var
han lovlydig og nøjsom til det yderste. Her
opførte han nogle drivhuse og drev gartneri til
1948, hvor han solgte til Axel Jensen. Knud
Peter Knudsen fortæller videre, at han solgte
produkterne gennem GASA. Han måtte opgive
på grund af en hjerneblødning. Stenløse-Fangel

kommune overtog jorden i 1960, hvor drivhusene
blev fjernet og gaden Bystævnet anlagt. Noget af
jorden blev udlagt til parkeringsplads for
forsamlingshuset.
Peder var i 30 år kasserer i Stenløse sygekasse.
Elmer Frederiksen som har boet i Stenløse hele sit
liv har fortalt mig, at brødrene, der begge var ugifte,
boede sammen på Stenløse Bygade 7 med Ingeborg
Diernisse som husbestyrerinde i mange år. Faderen
boede der også. Elmer kendte som barn begge
brødre. De levede isoleret og uden større omgangskreds. Peder havde haft en hjerneblødning og var lam
og stum. Han blev skubbet i kørestol med pedaler,
som han ikke selv kunne bruge, men som børnene
syntes var vældig interessant.
Alfred ville gerne tale med børn og blev betragtet
som en hyggeonkel. Interesserede børn kunne lave
deres egen kolonihave i hans have og måtte gerne
hjælpe med at vande i gartneriet. Brødrene levede i
små kår. Knud Peter Knudsen fortæller, at Alfred
havde en stand på Albani Torv, hvor han solgte sin
frugt og grønt. Senere supplerede han folkepensionen ved at sælge blomster fra drivhusene, især
påskeliljer. I sine sidste år solgte han i det tidlige
forår udplantningsplanter, som krysantemum, fra
drivhusene, der lå helt ud til vejen. Lis Larsen, datter
af slagter Carl Jensen, kom som barn også meget i
hjemmet og havde også en lille have. Hendes indtryk
af Peder var: stille og rolig, sagde ikke meget, men
læste meget. Ham holdt børnene sig lidt på afstand
af, mens Alfred var meget glad for børn. Lærer
Bruntse sagde om Alfred, at han havde pædagogiske
evner. Han kunne nemlig i naturfagstimerne mærke,
hvem der kom hos Alfred, for det var meget lærerigt
at hjælpe i drivhusene. Her kunne man se agurke- og
tomatfrø vokse op, spire og grønnes. ”Vi skulle altid
smage på grønsagerne, især agurkerne, om de var
bitre”. Der var ikke varme i drivhusene, Alfred
brugte halm til at dække planterne. Nok var Alfred
glad for børn, men han ville have fred, når han sov til
middag. Det skete ude i et drivhus på en gammel
divan, med halm og gamle aviser som tæppe. Han
gik altid med en gammel filthat. ”Alfred havde det
lille drivhus ude ved vejen – jeg fik den sidste buket
påskeliljer derfra hos ham den 19.3.1962. Det var
sidste gang, vi talte sammen. Vi talte om gamle dage,
og han spurgte til alle de børn, han havde kendt. Han
kunne huske dem alle: Birthe Elektriker, Preben
Skomager, Kirsten Smed, for at nævne nogle af
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dem”, erindrer Lis Larsen.
Alfred blev æresmedlem af Stenløse-Fangel
Sangforening ved 50 årsjubilæet i 1949, efter at

Portræt af Peder Andersen

han havde været medlem i 40 år.
Peder døde først, 75 år gammel. 25.2.1966
blev han begravet, og i sin tale over hans båre
sagde pastor Balslev: ”Trods den svære
lammelse, som Peder Andersen måtte lide under
i 14 år, følte man sig altid på fast grund sammen
med ham. Det hænger selvfølgelig også sammen
med, hvad vi har kendt til ham, før han blev syg,
og hvad vi har hørt fra hans yngre dage. Den
redelighed og flid, som hørte til hans inderste
væsen, gav sig så mange udslag, at han skabte
tillid om sig. Derfor blev han på forskellige
områder en betroet mand, i sine yngre dage sendt
til udlandet i Danske Lloyds tjeneste og senere,
da han var vendt tilbage til sin fødeby til en mere
rolig tilværelse, blev han engageret i
sygekassevæsenet og antaget her som den
omhyggelige og usvigelige kasserer. På denne
post var det, han blev ramt af sin hårde sygdom
(hjerneblødningen). Mange af os har sikkert
tænkt på, at en mærkelig god ting fulgte med,
nemlig at den utrolige arbejdsiver også blev
taget fra ham, så den lille verden nu blev stor for
ham. Dagene var vel ikke éns for jer, som havde
det daglige arbejde med ham, men på sin måde
var han med til at give livsfylde i jeres hjem, og

alle som kom, blev mødt af hans smil og
hjertelighed. Hele hans indstilling til livet hang
sammen med en fast forankring i kristentroen.
Alfred døde året efter, 72 år gammel. I sin
begravelsestale over ham 6.12.1967 sagde pastor
Balslev: ”I dag er det Alfred Andersen, den
næstsidste repræsentant for det rigtig gamle
Stenløse. I mange henseender var han en ener, men
han havde en stærk trang til fællesskab og følte en
stærk forpligtelse overfor de fællesskaber han kom
ind i. Det vil være naturligt at nævne hans stærke
tilslutning til Sangkoret her på stedet, og det er derfor
rimeligt, at der i dag af Sangkoret synges over hans
båre her i kirken. For mig er det også naturligt at
pege på hans glæde over det spirende og grønne. Han
var vokset op i små kår og kendte til at have det småt.
Da forholdene bedredes, kunne man ikke undgå at
mærke, at han gerne tænkte på andre og gjorde det
rundhåndet”.
Svend (1889-1951) huskes ikke af den ældre
generation, men han fik også sit virke udenfor
fødebyen. Han var åbenbart den bogligt begavede
søn, for han kom i skole i Odense, hvor han fik
præliminæreksamen i 1905. Denne eksamen kunne
fås på Giersings Realskole, og han var én af de første
fra sognet, der gik i skole i mere end 7 år. Kun én ud
af hundrede fik dengang en højere eksamen. Han
blev derefter godsforvalter på Brahetrolleborg.
Lensafløsningen 1919 nærmede sig, så i 1912
skiftede han job og blev ansat i Forsikringsselskabet
Danske Lloyd. Han blev prokurist i 1918, året efter
underdirektør og i 1929 administrerende direktør.
Han var kendt som en dygtig og elskværdig leder,
med en indgående viden om søforsikring. Han boede
i Holte og var gift med Elisabeth Schiffer-Holm. De
fik to sønner og en datter. Han var optaget i Kraks blå
Bog fra 1930 frem til sin død og blev ridder af
Dannebrog 25.3.1949, men døde kort efter, i 1951, af
en hjerneblødning efter et fald. I De kongelige
danske ridderordener og medailler, 1950, bind 1,
findes en kort biografi. Ordenskapitlet har på
anmodning leveret arkivet en fotokopi af den
biografi, som hustruen og datteren efter hans død
indleverede, da han ikke selv havde nået det.
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Pastor Balslev havde et kartotekskort på ham,
hvor der på bagsiden står: ”Vedstående udklip
fundet i broderen Alfred Andersens efterladte
sager”. Udklippet er en nekrolog.
Ligesom fader og brødre var han altså et
arbejdsmenneske, men hjertet bankede også for
noget andet: Botanikken. I sin nekrolog i
Botanisk Tidsskrift 1952-53 (fotokopi i arkivets
bibliotek) skriver C.A. Jørgensen, at i første
række af amatørbotanikere stod Svend
Andersen. Han gjorde det i kraft af medfødte
evner og et ganske usædvanligt blik for
formrigdommen hos planterne og en hjerne, der
med lige stor sikkerhed fotograferede det sete og
visualiserede billederne igen, når der var brug
for dem. Baggrunden for udfoldelsen af disse
evner var en dyb poetisk kærlighed til dansk
natur. Som en ægte søn af øen i midten elskede
han at dele glæden over sine iagttagelser og fund
med andre. De livfuldt skrevne småstykker i
Flora og Fauna og Botanisk Tidskrift har været
med til at åbne mange menneskers øjne for den
danske planteverdens skønhed..
Kilder:
I arkivets bibliotek findes også en fotokopi af det
tilsyneladende eneste, han har skrevet om sit
fødested, en artikel i Botanisk Tidsskrift 1914,
skrevet i 1911: Vegetationstræk fra en kalkegn
syd for Odense. Det vil fylde for meget at citere
artiklen her, men den viser, at der fandtes en
utrolig varietet og også mange sjældne planter på
dette lille stykke jord nede ved åen.
Som en slags opfølgning anbefales to artikler fra
årsskriftet 1992 og 2001 af Palle Moreau
Jørgensen: Lidt om sognets natur og Lidt om de
sjældne blomster på engene og skovene i Skt.
Klemens.
Dette var så historien om familien Andersen, en
begavet og alsidig fader med begavede og
alsidige sønner!
Tak til de, der har hjulpet mig ved at genopfriske
deres minder om Peder og Alfred!

ENGANG fandtes FDF her på stedet.
Af Aage Trommer
FDF – Frivilligt Drenge Forbund – havde allerede
mange år på bagen, inden det kom til Stenløse og
Fangel. Det blev grundlagt på Frederiksberg i
1902 med det formål ”at forberede vejen for
Kristi Riges udbredelse blandt drenge og udføre
en forebyggende, vækkende og bevarende
gerning iblandt dem”. Det kristelige
udgangspunkt var altså klart, og kredsen (som
den organisatoriske enhed kaldtes) skulde da også
være knyttet til en menighed eller en kristelig
ungdomsforening. Ideen slog an, og fra 1905
opstod der ud over landet den ene kreds efter den
anden, samlet i et Landsforbund. Der blev også
oprettet en kreds i Odense, knyttet til KFUM.
Det skal bemærkes, at FDF er ældre end spejderbevægelsen. Spejderne kom til Danmark i 1910,
da Det danske Spejderkorps blev dannet. Efter
nogle få år skilte KFUM-spejderne sig ud og
dannede deres eget korps. De var korps for
drenge. Pigerne fik deres egne korps efter den
første verdenskrig i Det danske Pigespejderkorps
og KFUK-spejderne. En kvindelig pendant til
FDF kom først i 1952, da Frivilligt Pige Forbund
blev oprettet. Som årene gik, blev FDF-erne i den
almindelige bevidsthed opfattet som en slags
spejdere, bl.a. fordi FDF omkring 1920 indførte
spejdersport som arbejdsmiddel under benævnelsen væbneridræt.
FDF var – ligesom i øvrigt spejderne – først og
fremmest et byfænomen, der stod stærkt i
København og en lang række købstæder i
provinsen, især i Jylland. På Fyn fandtes som
nævnt en kreds i Odense, fra hvilken der i løbet af
30´erne blev udskilt en række andre kredse..
Derudover fandtes der i kortere eller længere tid
kredse i de andre fynske købstæder (dog aldrig i
Assens og Bogense!). Men ude i det fynske land
var der ingen kredse – før Marius Jacobsen kom
til.
Marius Jacobsen var først viceskoleinspektør,
siden skoleinspektør på Risingsskolen i Odense
og derudover distriktsleder for FDFs Fyns
distrikt. Under udfoldelse af en imponerende
aktivitet fik han ud over Fyn oprettet den ene
landkreds efter den anden, således at det fynske
distrikt fra 1945 til 1950 voksede fra 15 til 48
kredse. Det var ikke hos alle præster, han var lige
velkommen. En præst advarede ved gudstjenesten
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menigheden mod dette militaristiske, nazistiske
drengevæsen!
Stenløse Fangel FDF

Medlemskort for medlem nr. 1

Turen kom også til pastor Oluf Balslev i Stenløse.
Han sagde ikke ja i første omgang, for han var
betænkelig, ”navnlig i betragtning af, at vi manglede unge medarbejdere, og jeg selv var ganske
ukendt med den form for ungdomsliv”. Men nogle
måneder senere gik der hul på bylden. Nogle drenge
i Fangel spurgte sidst i 1946 politiassistent Beck
Jensen, der var gammel FDF-er, om han vilde lave
en kreds i Fangel. Beck Jensen fik fat i Balslev og
de to Fangel lærere, Hans Christian Larsen og
Alfred Hansen, og resultatet var et møde den 13.
januar 1947 hos Beck Jensen, hvor Marius Jacobsen
”på levende måde fortalte om FDF, så vi forstod, vi
måtte i gang”. Hvem de interesserede drenge i
Fangel var, ved vi ikke. Kan man gætte på mekaniker Edlefsens to drenge, Ib og Preben?

Vintermånederne 1947 blev brugt til en førerskole, så de kommende førere kunde lære om
FDF og om arbejdsmetoderne, og Ib Edlefsen var
sammen med kredsen i Dalum på landslejr i juli
1947, hvor han lærte alt om lejrsport. Balslev
gjorde reklame for den kommende kreds i marts
nummeret af ”Menighedsbladet”: ”At FDF er
upartisk både politisk og kirkeligt kan man ikke
være i tvivl om... Men man ønsker i FDF at være
sammen om det danske og det kristne på en god
og naturlig måde. Og må jeg så have lov til på
forhånd at ramme en pæl gennem en indvending,
som af og til fremføres, at FDF er militaristisk.
Den påstand er grebet fuldstændig ud af luften.
Der er ikke mere militarisme over FDF end over
en flok drenge i en gymnastiksal”.
Onsdag den 30. April kunde man så indbyde til
drengemøde. Der kom 34, og ved næste møde den
følgende onsdag havde de fleste af deres forældre
fået lov til at melde sig ind. Den 7. Maj blev
regnet for stiftelsesdagen. Balslev var kredsfører.
Drengene blev delt i to væbnerpatruljer (for dem
over 12 år) under ledelse af Poul Nikolajsen og Ib
Edlefsen og en pilteklasse (for dem fra ni til
elleve år) under ledelse af Kaj Jensen (der dengang boede på Fangel Vestermark, i dag på Vangeledgårdsvej i Stenløse). Han var i kredsens
levetid piltechef i Fangel.
Kredsen hed Stenløse-Fangel, men det var faktisk
i det første år kun i Fangel, der i begyndelsen
skete noget. Balslev manglede en ung mand, der
vilde tage fat i Stenløse. Det hang blandt andet
sammen med det forhold, at det var Fangel, der
var det største sogn med både læge og politi – og
begge sogne var umiddelbart efter den anden
verdenskrig stadig landdistrikter med i alt knapt
2.000 indbyggere. Stenløse kunde i 1945
inklusive det spæde tilløb til en stationsbybebyggelse omkring Skt. Klemens station kun
mønstre 249 indbyggere. Begyndelsen til forstad
blev først gjort, da Ernst Andersen i 1948
udstykkede og bebyggede Møllebakken.
Men i 1948 fik man også gang i Stenløse, idet
Jens Brauer, der kom fra Jylland og arbejdede
som smedesvend i Volderslev, gik i gang som
fører for piltene. Da han blev indkaldt for at
aftjene sin værnepligt, overtog møbelarkitekt
Henry Kjærnulff Rasmussen hvervet som
piltechef i Stenløse. Væbnerne tog Balslev sig i
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Preben Edlefsen foran Fangel Kro

den første tid selv af, men blev på denne post en tid
lang afløst af skræddermester Arne Hansen, der
også virkede som piltefører. Således eksisterede
der FDF i de to sogne i en årrække med regelmæssige møder, fester, ture og lejre. Man var på
sommerlejr blandt andet i Horne, ved Arreskov sø
(hvor Kaj Jensen imponerede hele lejren ved at
svømme over Arresø) og ved Lundeborg (som blev
afholdt sammen med kredsen i Brylle, som Balslevs
bror, pastor Rasmus Balslev, havde oprettet i 1949).
Medlemstallet toppede i 1950 med 44 drenge (18
pilte og 26 væbnere), men faldt efter et par år til et
par og tyve. Endnu i 1958 blev der indberettet 24
drenge, men året efter var det faldet til 14 – og
derefter opgav Balslev. Kredsen blev “midlertidigt
indstillet”. Nogen ekspansion oplevede kredsen
således aldrig. Det hang utvivlsomt sammen med, at
kredsen ikke formåede at være selvrekrutterende. I
1948 meldte kredsen to patruljeførere, i 1949 én, i
1950 ingen. I 1951 var der pludselig fire, men de var
alle forsvundet året efter. De store drenge i kredsen
forsvandt, om ikke før, så i det øjeblik, da de skulde
gøre ”gavn”. Hvorfor de gjorde det, får stå hen –
men der sidder nok nogle rundt omkring, der kunde

oplyse herom. Til sidst, da også Kaj Jensen, der
havde været trofast med fra starten, flyttede fra
Fangel og etablerede sig i Stenløse og derefter
holdt op, var der kun Balslev selv og Arne
Hansen tilbage. Denne var da 35 år, og Kaj Jensen
37 år og kunde nok for begges vedkommende
siges at have ”aftjent deres værnepligt” i FDF, og
Balslev selv var på det tidspunkt 48 år og han
følte, at han havde ligget nok i telt, og siddet nok
til lejrbål. Næste generation manglede.
Skt. Klemensafdelingen af Odense 1. Kreds.
Fire år senere kom der atter FDF til Stenløse og
Fangel. I sit ”Menighedsblad” for oktober 1963
skrev Balslev: ”Med glæde kan det meddeles, at

På teltlejr

der igen er ved at komme et FDF-arbejde i gang
her i Stenløse og Fangel. Det har aldrig manglet
på drenge eller tilskyndelse eller lyst til at genoptage den tabte tråd, men der skal jo være en reel
baggrund af ledere og forældre. Nu er arbejdet
begyndt igen...” Hver onsdag blev der afholdt
møde først for pogene (8-10 år) og derefter for
piltene (11-13 år). Balslev tilføjede: ”De større
drenge herfra fortsætter foreløbig med at køre til
Odense og deltage i kredsarbejdet der.”
Hvad der med denne tilføjelse blev markeret, var,
at initiativet til at tage fat på ny kom fra Odense,
nærmere bestemt Odense 1. Kreds. Denne kreds´
egentlige virkeområde var Skt. Knuds sogn, men
dens problem var efterhånden blevet, at der i
midtbyen boede stadigt færre mennesker og at der
dermed også var færre drenge at rekruttere
blandt. I 1961 slog den sig sammen med 6. Kreds,
der hørte til i Vor Frue sogn og havde præcis de
samme problemer. Imidlertid havde kredsen også
fået et par medlemmer fra Skt. Klemens, og det
forekom derfor naturligt, da der ingen spejdere
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var i området, at oprette en filial, selv om der var en
betragtelig afstand mellem moderkreds og filial.
Det er bemærkelsesværdigt, at de folk, der drev
arbejdet i Skt. Klemens, med en enkelt undtagelse
alle kom inde fra byen. Navne som Bent Jensen,
Bent Hjort, Niels Erik Sejerup, Karsten Theil og
Christian Jensen vil måske sige en og anden læser
noget – men der meldte sig ingen lokale beboere
som ledere. Møderne blev holdt i præstegårdens
konfirmandlokale. Da der efter sommerferien 1964
kunde dannes en væbnerpatrulje, fik den en kort tid
sit eget patruljelokale i et loftsværelse hos smed
Kingo Søndergaard, Volderslev Bygade 2. Efter
sommerferien 1966 fik væbnerne er patruljelokale i
Stenløse på loftet af fodermesterboligen på
Møllegården, Stenløse Bygade 11. I andre perioder
blev de transporteret ind til 1. Kreds´ hus inde i
Odense, Østerbro 26.
Nogen stor tilslutning fik ”afdelingen” (som den
kaldtes) i Skt. Klemens aldrig. I marts 1964 meldes
om 13 poge og fire pilte, i januar 1966 om 20
medlemmer i alt, sommeren 1966 om 24. Op
gennem 60´erne var forvandlingen af Skt. Klemens
fra landsogn til forstad i fuld gang. Folketallet i
dette område steg fra 370 i 1960 til 1.038 i 1965,
mens Fangel by stagnerede omkring de 250, og
forvandlingen fortsatte videre frem gennem resten
af 60´erne og op gennem 70´erne, så at Stenløse
sogn i 1976 havde 2.980 indbyggere. Men denne
ekspansion fik altså ingen følger for tilslutningen til
”afdelingen”. Den lå fortsat omkring en snes.
Det kan der være flere forklaringer på. Der var en
del udskiftning af lederne, og det var en ulempe, at
lederne alle boede langt væk, således at det kunde
knibe med nærkontakten. Først fra august 1967
optræder to af afdelingens egne drenge som patruljeførere for ”Clan Gordon” og ”Clan Stewart”,
Henning Hansen og Hans Arne Lavsen, begge fra
Fangel. Endvidere optrådte der fra 1966 en
konkurrent, idet KFUM-spejderne (de ”grønne”
spejdere) oprettede en ulveflok, der også holdt
møder i præstegården. Den nåede aldrig op på mere
end et par og tyve medlemmer og blev nedlagt igen i
1972 på grund af ledermangel. (Samtidig med de
”grønne” drenge blev der i øvrigt også startet et
arbejde af de ”grønne” piger – KFUK-spejderne.
Det varede ved indtil 1974, da det blev nedlagt). I
mange år havde lokaleforholdene ikke været ideelle.
Det bedrede sig, da Stenløse-Fangel kommune i
1969 stillede et hus (Skt. Klemensvej 99) til

rådighed for en periode af fem år for de tre korps.
Huset skulde først sættes i stand og bygges om,
således at der blev indrettet mødelokale,
lederværelse, køkken og toilet, og en række
forældre stillede i weekend-erne gratis arbejdskraft til rådighed. Således lagde graver Georg
Ellegaard Christensen et stort arbejde i at få huset
gjort brugeligt, og han blev efter færdiggørelsen
husmester. ”Efter planerne påbegyndes malerarbejdet muligvis i november”, hed det optimistisk i september 1969, men det trak ud, og først
lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november 1970 kunde man afholde husindvielse i
”Tjørnehytten” med reception, basar og
kirkegang.
Skt. Klemens FDF - Odense 15. Kreds
I november 1970 skilte Skt. Klemens sig pludseligt ud fra moderkredsen. ”Torsdag d. 26.
november 1970 holdtes et møde i ”Tjørnehytten”,
hvortil en kreds af forældre sammen med og efter
tilskyndelse af førerne Henning Hansen, Hans
Arne Lavsen og Inge Marie Mortensen havde
indbudt”. Mødet vedtog ”at udskille den hidtidige
Skt. Klemensafdeling under Odense 1. Kreds som
en selvstændig kreds med navnet Skt. Klemens
Kreds”. Ved siden heraf fik den også benævnelsen Odense 15. Kreds.
Det ligger helt klart, at initiativet til ”skilsmissen”
kom fra Skt. Klemens, og efter alt foreliggende er
det en beslutning, der er blevet truffet ret pludseligt. Endnu den 5. november var der blevet
holdt førermøde i 1. kreds, og der er i dagsordenen intet spor af udskillelse på dette tidspunkt..
Mindre klart er det, hvorfor førerne i Skt. Klemens nu vilde være sig selv. Drejede det sig om,
hvem der skulde have FDFs andel af overskuddet
på i alt 2.800-3.000 kr. fra husindvielsen – 1.
Kreds som sådan eller Skt. Klemens afdelingen?
Var det fornemmelsen af, at med eget hus kunde
de lokale selv og vilde selv?
Bemærkelsesværdigt er det, at kredsføreren inde
fra Odense, Bent Therling, forlod 1. Kreds og
sprang over til den nye kreds, hvor han nu blev
kredsfører. Forlod han en synkende skude? Under
alle omstændigheder havde Odensekredsen
problemer. Året før havde dens afdeling i Thomas
Kingos sogn etableret sig som en selvstændig
kreds, og den havde problemer med førere og
med tilgang af drenge. Nedgangen fortsatte. I
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1970 havde kredsen mønstret 65 drenge, i 1971
faldt det til 31. En stor del af tilbagegangen skyldtes
løsrivelsen i Skt. Klemens. Den nye kreds fik en
bestyrelse bestående af skræddermester Arne
Hansen som formand, gartner Johannes Larsen som
næstformand, graver Georg Ellegaard Christensen
som kasserer, pastor Oluf Balslev som sekretær
samt fru Eva Kristensen. Henning Hansen, Hans
Arne Lavsen og telefonmontør Reinhardt Tage
Christensen blev udnævnt til ledere af Landsforbundet. Bent Therling fortsatte som kredsfører
frem til sommerferien 1972, da han blev afløst af
Reinhardt Christensen. Stor blev den nye kreds
aldrig. Antallet af drenge lå konstant omkring 20
Sommerlejre blev der holdt på Gjellerodde nær
Lemvig i 1971 (for 22 drenge), i Lundsgård skoven
syd for Kerteminde i 1972 for ni drenge) samtidig
med, at væbnerne deltog i FDFs landslejr ved
Himmelbjerget, ved Randers i 1973 og i nærheden
af Ballerup i 1974.
Men så var det også ved at være slut. Endnu den 1.
maj 1974 blev det på et bestyrelsesmøde drøftet at
udvide kredsen til en fælleskreds, dvs. også at
optage piger, efter at KFUK-spejdertroppen blev
nedlagt, og man vilde indkalde til et forældremøde
derom efter sommerferien. Men der synes aldrig at
være blevet afholdt noget forældremøde. Kredsen
blev i stedet indstillet.
Noget medlemsmæssigt gennembrud fik kredsen
aldrig. Skønt folketallet i Stenløse sogn steg til ca.
3.000 i midten af 70-erne, var medlemstallet
stagnerende, ja, nærmest faldende. Medvirkende
hertil var i høj grad, at Det danske Spejderkorps i
1969 som nævnt oprettede troppen ”Camelot”.
Dette korps har altid haft sin faste bastion blandt det
bedre borgerskabs børn, og de mange tilflyttere til
den nye forstad hørte i social henseende hovedsageligt til i den bedre ende af middelklassen. Det
var ikke derfra, FDF kunde hente sine medlemmer,
men kun fra områdets ”gamle” beboere. En passus i
troppens jubilæumsskrift fra 1994 er talende: ”Fra
at have været et område uden spejdere i 1969 var der
ved udgangen af 1971 94 aktive spejdere i Camelot.
Det skal dog her bemærkes, at der var en lille
gruppe KFUM er i et klubhus ved skolen, men de
var ubemærkede i nybyggerområdet”. FDF blev
ikke engang omtalt. Skyldtes det uvidenhed eller
arrogance?

De, der bar FDF, manglede alder og/eller social
position og dermed forbindelser. Og da de to
støtter gennem efterhånden mange år, Hans Arne
Lavsen og Henning Hansen, forsvandt, den ene
for at læse til lærer i Kolding, den anden for efter i
1973 at være blevet gift at flytte ind til Odense,
var der efterhånden kun Reinhardt Christensen
tilbage. Den eneste nye, der var kommet til, var
Henning Hansens søster, Margit Hansen (g.
Mortensen), der havde været ”grøn” pigespejder,
men efter denne trops nedlæggelse gik over i
FDF-kredsen. Men hun rejste efter kort tid til
Århus, og ingen andre nye var kommet til.
Kredsen blev ”midlertidigt indstillet”, om ikke
før, så hen mod nytår 1974-75, og det er den
stadig.
Lige som i 1959 var det også i 1974
rekrutteringen af nye ledere til at følge efter de
gamle, der svigtede. Og her hjalp det ikke meget,
at Skt. Klemensskolen fik tilført en række nye
lærere. Dem var der hverken FDF- eller
spejderarbejde i.

Korup, og Margit Mortensen, Stenløse. Der må
være adskillige af årsskriftets læsere, der kan
supplere med oplysninger, skriftligt materiale eller
fotografier. Lokalarkivet modtager meget gerne
sådant.

Ovenstående bygger på materiale i Oluf Balslevs
arkiv (deriblandt ”Menighedsbladet” og et par
bestyrelsesprotokoller) og Henning Hansens
arkiv (deriblandt en række årgange af Odense 1.
Kreds` månedsblad, ”nemli ”) samt samtaler med
og oplysninger fra Ib Blohm Edlefsen,
Svendborg; Kaj Jensen, Vangeledsgårdvej 24;
Georg Ellegaard Christensen, Henning Hansen,
Medlem nr. 1, Henning Hansen, Fangel.
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Vangeledgårds historie
Af Svend Dirksen

Det gamle Vangeledgård indtil 1905

Vangeledgård ligger på Vangeledgårdsvej nr. 50.
I 1905 blev den udflyttet fra Stenløse Bygade 12.
Ifølge oplysninger fra Julius Berg, der har gennemgået Holstenshus Godsarkiv fra 1775, ejede
godset en fæstegård matr. 12 af Stenløse by, den
lå indtil 1905 inde i Stenløse By på hjørnet af
Stenløse Bygade og det nuværende Bystævnet.
Gården i Stenløse havde status som en ryttergård
eller ryttergods, dvs. krongods der fra 1670 til
1764 var udlagt til de hvervede danske rytterregimenter. Hvert regiment havde hver sit
distrikt, hvor de menige og officererne fik deres
løn og ophold på kronens gårde. Ryttergodset
blev i 1764 ved en stor auktion solgt fra staten/kronen til godserne eller til gårdmænd. Det
var en privatisering, for riget fattedes penge.
Desværre er alle papirerne vedr. disse auktioner i
Stenløse sogn så ødelagte af fugt og tidens tand,
at de endnu ikke er tilgængelige på Landsarkivet
for Fyen, og det vil koste en formue at gøre dem
læsbare.
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Medlem nr. 1, Henning Hansen, Fangel
Gården har fået sit navn, fordi den lå yderst på
marken ved leddet til Volderslev ejerlav. Den gamle
købmand Jens Peter Hansen, Stenløse Bygade 25
(1854-1903) interesserede sig meget for
lokalhistorie, og han kunne fortælle, at der i gamle
dage havde stået et led - et vangeled - hvor gården
blev bygget i 1905, desuden kan navnet spores
tilbage til en jordebog fra 1512. Derfor foreslog han,
at den skulle kaldes Vangeledgård.
Men lad os følge de skriftlige kilder om
Vangeledgård.
I følge Holstenshus godsarkiv, Langesø
fæsteprotokol fra 1775 fik bondekarlen Rasmus
Jensen gården i fæste efter sin fader Jens
Rasmussen, som på grund af alder og skrøbelighed
måtte afstå sit fæste.
1775-1813 Rasmus Jensen
Gården blev overladt til sønnen Rasmus Jensen på
livstid. Det var almindeligt, når betingelserne for
fæstet ellers blev overholdt. I dette tilfælde var
betingelserne:

- betale alle kongelige skatter til tiden,
- betale årlig landgilde med 16 RD hver
mortensdag, den 11. november, men gøres der
i stedet hoveri for baroniet bortfalder 8 RD.
- køre 10 ægter mellem Stenløse og Odense dvs.
fæsteren skulle stille vogn, heste og kusk til
rådighed for baroniet 10 gange om året,
- holde gårdens bygninger vedlige ,
- forbedre bygningerne, så de altid kan stå for et
lovligt syn.
- Rasmus Jensen betalte 50 RD ved
overtagelsen den 14. okt. 1775.

Træet var oftest skuddene fra de stubbe, der stod
overalt i skoven.

1813-1869 Jens Rasmussen
I 1813 afgav Rasmus Jensen gården til sønnen
Jens Rasmussen, men da han ikke var fyldt 28 år
og dermed myndig, måtte man søge om tilladelse
hos Det kongelige danske Kancelli dvs. ministeriet. Han fik tilladelsen den 9. febr. 1813. Han
skulle betale 100 RD for overtagelse af fæstet på
samme betingelser som faderen i 1775, men
ifølge godsarkivet var der dog nogle tilføjelser:

1848 gården ophører som fæstegård
Langesø gods havde i 1845 besluttet at sælge
bøndergårdene til de hidtidige fæstere. I 1848 fik
Jens Rasmussen skøde på gården i Stenløse matr. nr.
12 med hartkorn 6-4-0-2-3/4
(Tønder-skæpper-fjerdingkar-album ), hvorpå der
hæftede gammel skat årligt 47 Rd. 80 F. Han
overtog besætningen samt heste, vogne og plove
etc.
I salget var ikke medregnet nogle rettigheder, som
var forbeholdt Baroniet, fordi Baroniet havde
forpligtelserne overfor Nationalbanken.
Jens Rasmussen betalte 4500 RD for gården.

- Betaler årlig landgilde 14 Rd. 3Sk. 10 F. uden
nogen afgang eller godtgørelse i nogen måde
for den i forrige fæsters tid udtagne
husmandsjord, da det ved denne gårds
bortfæstning med fæsteren er afgjort at have
givet 8 Rd. 3 Sk. i moderation i fæstet, fordi at
denne godtgørelse, der forhen blev givet til
hans fader årlig med 1 RD., som herefter
bortfalder.
- Holder han denne hans faders udgangne aftægtskontrakt efterrettelig, sålænge såvel hans
fader som moder lever, samt nærmere mødes i
Odense Herredstings Ret med sin fader og
desuden et tingsvidne at stadfæste bemeldte
aftægtskontrakt.

I 1805 havde vi fået loven om fredskov, som
forsøgte at bevare og øge skovarealet i Danmark,
som var nede på et par procent og nu er på 12%.
Man kan også se at jorden skiftevis skulle dyrkes og
hviles, men man brugte ikke gødning.
Jens Rasmussen var en driftig mand, og han blev
den sidste fæstebonde på gården. I 1845 fik han
også skøde på matr. nr. 6c af Svenstrup, det
nuværende Svenstrupvej 59.

Gødningsspredning ca. 1940

I dette fæste stilles også betingelser med hensyn
til gårdens drift, idet det hedder i kontrakten:
"Dyrker, gøder og behandler gårdens tilliggende
jorder og grunde forsvarlig med 3 år i drift og 4 år
i hvile samt det sidste år, hvor jorden drives, besås
den med kløver. I henseende til gjerselskoven og
tørveskæret på gårdens grund ikke at beskikke sig
med hugst uden efter udskrivning samt
overskovens fredning."
Gjerselskoven var en af lodderne i Stenløse
skoven, hvor bønderne hentede træ til brændsel.
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Sognefogeden
I følge en kongelig forordning fra 1791 for
kongeriget skulle alle landets amtsmænd udnævne
en sognefoged for hver landkirke. I løbet af
1800-tallet oprettedes i store kirkesogne med flere
distrikter - de såkaldte sognefogedkredse.
Sognefogeden var den lokale myndighedsperson,
som tillige var pantefoged og lægds-mand, senere
kom flere opgaver til blandt andet opsyn med
sognets vejarbejder.

Lægdsmandens opgave var at føre protokol over
de våbenduelige mænd og opføre dem i den
såkaldte lægdsrulle. Jens Rasmussen blev den
første sognefoged i Stenløse.
Han blev ca. 1800 gift med Kirstine Pedersdatter.
De fik 7 børn, der ved hans død i 1869 skulle arve
gården.

skifteret bedt om at foretage skifte efter Peder
Christian Jensen, som var død af tæring kun 42 år
gammel. (Tæring var dens tids betegnelse for kræft
eller tuberkulose). Enken Anne Marie Nielsen
overtog gården og sad i uskiftet bo. Gården blev af
enken sat til en værdi af 80.000 kr., hvoraf ind- og
udbo androg 1.000 kr.

1869-77 Peder Christian Jensen
Selv om det følgende sprog er knudret, så kan
man ud af det se, at Peder Christian arver gården,
men at han selvfølgelig også har måttet udbetale
penge til sine søskende.

1877-1902 Simon Jørgensen
Enken Anne Marie Nielsen blev allerede den 16.
maj samme år i Stenløse kirke viet til ungkarl Simon
Jørgensen af Højby. Det er typisk for datiden, at en
enke giftede sig med sin bestyrer eller forkarl for at
kunne blive på gården. Vielsesattesten blev fremsendt til myndighederne, for at han kunne få tinglyst
sin adkomst til gården i Stenløse, der indtil da havde
tilhørt enken. Der var en pantegæld på 2.000 kr. til
vinhandler C. Waage Jensen i Odense og 2.000 kr.
som arv til Jens Peder Jensen. Af hensyn til beregningen af tinglysningsgebyret ansattes gårdens
værdi til 68.000 kr.

Påtegning 1869
På skøde fra selvejergårdmand Poul Madsen i
Svenstrup til sognefoged Jens Rasmussen i
Stenløse af 24.11.1840.
Den i nærværende skøde omhandlede parcel
matr. nr. 6c med hartkorn 0-5-0-1/4 i Svenstrup,
udlægges herved vor broder og medarving
ungkarl Peder Chr. Jensen af Stenløse som en arv
og ejendom for en værdi af 1.000 RD., hvoraf en
fjerdedel er egen arv.
Stenløse d. 4.12.1869:
Rasmus Jensen - Niels Pedersen - Niels Jensen Christoffer Rasmussen - Peder Jensen - Peder
Chr. Jensen
Påtegning fra Kammerherre Holten til
Sognefoged Jens Rasmussen: Vi underskrevne
myndige arvinger efter gårdmand Jens
Rasmussen og hustru Kirstine Pedersdatter
udlægger herved vor broder og medarving
ungkarl Peder Chr. Jensen af Stenløse den i
nærværende skøde omhandlede gård i Stenløse
matr. nr. 12 med bygninger og jorde til arv og
ejendom for en værdi af 11.000 RD, mod at han
overtager den på gården hvilende gæld 2.500 RD.
Af de 11.000 RD er en fjerdedel egen arv.
04.12.1869 (samme underskrifter som ovenfor.)
Allerede den 20. april 1877 blev Odense herreds
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1902-13 Knud Rasmussen
I 1902 solgte Simon Jørgensen gården til
svigersønnen, Knud Rasmussen. Han var husmandssøn, født 1877 i Sdr. Nærå. Knud Rasmussen
bestyrede gården, efter at han i 1899 havde giftet sig
med Marie Nikoline Jørgensen, datter af Dorte og
Simon Jørgensen. Marie døde allerede i 1901. Han
var således blevet enkemand, inden han havde
overtaget gården. I henhold til skødet tilfaldt der
hans afdøde hustru en arv på 7.260 kr. Købesummen var 53.000 kr. dvs. 37.000 kr. for ejendommen,
15.000 kr. for løsøre og 1.000 kr. for en ejendom i
Sallinge.
Der blev oprettet en aftægtskontrakt mellem Simon
Jørgensen og Knud Rasmussen på livstid, således at
Simon Jørgensen skulle kunne blive boende på
gården.

Snerydning foran det nuværende Vangeledgård 1930

I 1905 blev gården flyttet fra Stenløse Bygade 12
til den nuværende adresse Vangeledgårdsvej 50,
og derude fik den navnet Vangeledgård. Men det
er først ved salget i 1917, at navnet
"Vangeledgaard" blev benyttet i de officielle
dokumenter. Gårdnavne var praktiske i en tid
uden gadenavne endsige numre.
Inden gårdene blev flyttet ud, havde man begyndt
at sælge af jorden nærmest gården. Et parcel gik
til Stenløse Forsamlingshus, der blev bygget i
1904. En anden parcel gik til gartneri for
Andersen, og det gartneri blev først nedlagt, da
man anlagde Bystævnet i 1960-erne.
1913-16 Lars Christian Madsen
1913 solgte Knud Rasmussen Vangeledgård til
Lars Chr. Madsen, Slemminge. Handelen drejede
sig om matr. nr. 12a og 9c af Stenløse by samt
noget jord under Vejlegård Hovedgård i Vejle
ved Allested.
Med i handelen fulgte avl af tærsket og utærsket
korn, brændsel, maskiner, vogne, seletøj samt
andel i Dalum Mejeri. Man må således kunne
regne med, at der også har været kreaturer på
ejendommen. Købesummen var 70.000 kr. med
overtagelse den 15.9.1913.
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1916-18 Martin Pedersen
Lars Chr. Madsen solgte allerede i 1916 gården til
proprietær Martin Pedersen. Ejendommen skulle
overtages "nøgen", dvs. at der ikke var dyr eller
redskaber på gården, kun staldgødningen fulgte
med. Købesummen var 70.500 kr. og overtagelse
skete den 1.4.1916.
1918-21 Laust H.H. Jensen
Martin Pedersen var en driftig mand. Efter 23
måneder havde han fået gang i driften og kunne
sælge den, som "den er nu og køber forevist", for
140.000 kr. Køber var proprietær Laust Hansen
Hollænder Jensen, Viby. Proprietær N. Autsen fra
Strib var medunderskriver på købekontrakten som
selvskyldnerkautionist for køber.
Som kurator for køber beskikkedes hans fader
mølleejer P. Jensen fra Stenager mølle, da Laust
H.H. Jensen (født 11.9 1894 i Aare), ikke var fyldt
28 år og dermed endnu umyndig.
1921-72 Jens Larsen
Omkring af slutning af 1. verdenskrig gik det hurtigt
med gårdhandler i Stenløse f.eks. handledes
Møllegården, Stenløse Bygade 11 og Skovvang,
Stenløse Bygade 35, samt Anneks-gården, Dahlsvej
75.

Marie og Jens Larsen

Allerede i 1921 solgte Laust Jensen
Vangeledgård til proprietær Jens Larsen, som
købte gården for 190.000 kr. Men af hensyn til det
stemplede papir og diverse afgifter ansatte man
på tro og love værdien af den faste ejendom til
ikke at overstige 150.000 kr.
Ifølge købekontrakten kom Jens Larsen fra
Petersborg, Fraugde Kjærby. Det er dog en
kendsgerning, at han boede på Stenløse
Møllegård (Stenløse Bygade 11), da sønnen
Øjvind i følge kirkebogen blev født den 4.12 1920
på Møllegården.
Jens Larsen var født 21.4 1885 i Stenstrup, og han
var gift med Marie Larsen født 19.2 1891. De fik
13 børn: Carmen - Margit - Solvej - Børge Bitten - Øjvind - Torben - Anja - Jytte - Inger Eva - Gudmund samt to børn der døde som små.
Familiens gravsted ses på Stenløse kirkegård nord
for kirken, hvor datteren Carmen blev begravet så
sent som i 1977 og desuden ses en børnegrav.

Jens Larsen havde taget lærereksamen fra Skårup
seminarium og havde været lærer i Husby sogn
ved Ulfborg i Vestjylland. Senere tog han en
landbrugsuddannelse og kom til Fyn, hvor han
købte en gård ved Otterup. Den måtte konen
passe, medens Jens Larsen i perioder under 1.
verdenskrig 1914-18 var indkaldt til
sikrings-styrkerne.
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Det er i følge samtale
med Eva og Gudmund
Larsen umuligt at nævne
alle de 30 steder, hvor de
har boet.
Ved overtagelsen af Vangeledgård var der opdyrket 118 tdr. land. I 1930
var det blevet til 133 tdr.
og en besætning på 10
heste, 35 køer, 35 ungkvæg og 150 svin. Hermed var det en af de
største gårde i sognet. En
så stor bedrift krævede
dengang et stort
folkehold til alt det
manuelle arbejde. Der
skulle pløjes, harves, sås
og høstes. Det skete med
hestespand og 4-5 karle,
foruden en fodermester, og da karlene boede og
spiste på gården, krævede det også 1-2
tjenestepiger.
Der blev i 1929 bygget en aftægtsbolig, Vangeledgårdsvej 48, som blev benyttet som beboelse for
fodermesteren og hans familie. Det var næsten altid
en gift mand, da hans kone skulle hjælpe til med
håndmalkningen. Det var meget hårdt arbejde.
Jens Larsen havde forskellige bestyrelsesposter
blandt andet i Dalum Andelsmejeri og i Odense
Eksportslagteri. Han var i årene 1932-34 medlem af
bestyrelsen for Stenløse Forsamlingshus og i mange
år taler ved den årlige høstfest i forsamlingshuset og
oplæser ved børnenes juletræ.
Jens Larsen døde i 1963 og enken Marie Larsen sad
derefter i uskiftet bo.

1963-72 Eva og Gudmund Larsen

Eva og Gudmund Larsen

1976-2000 Connie og Peder Rasmussen
Peder Rasmussen drev gården videre som
traditionelt landbrug, men efterhånden
kom der børn i pleje. Børnene, som var
henvist fra de sociale myndigheder, hjalp
til i driften og fik et mere regelret liv. I
1994 solgte Peder Rasmussen nogle tdr.
land til Hans Damgård, Damhavevej.
På Vangeledgård fortsatte man med at
have plejebørn henvist af amtet.
Connie og Peder Rasmussen overdrog i
2000 ledelsen til deres søn Niels Peder
Rasmussen, og de flyttede som pensionister til Lohals.

Sønnen Gudmund og datteren Eva overtog gården
i 1972. Efter Marie Larsens død i 1976
diskuterede arvingerne om gården skulle overgå
til Eva og Gudmund, eller om den skulle sælges?
Det blev det sidste.

Eva og Gudmund Larsen

‘
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Afslutning
Vangeledgård var i tiden fra 1775 til 1913 i
samme slægts eje. Så blev den handlet nogle
gange og i 1921 overtog Jens Larsen gården og
han havde den frem til 1963, hvorefter hans enke
havde den til 1972. Så alt i alt må vi konstatere, at
ejerforholdene har været meget stabile på
Vangeledgård, mens mange andre gårde i
Stenløse sogn har været ejet af samme familie i
en, to eller højest tre slægtled.

Tidstavle for Vangeledgård:
1775-1813

Rasmus Jensen, fæste

1813-1848

Jens Rasmussen, fæste

1848-1869

Jens Rasmussen, ejer

1869-1877

Peder Christian Jensen, ejer

1877-1902

Simon Jørgensen, ejer

1902-1913

Knud Rasmussen, ejer

1913-1916

Jens Christian Madsen, ejer

1916-1918

Martin Pedersen, ejer

1918-1921

Laust H.H. Jensen, ejer

1921-1963

Jens Larsen, ejer

1963-1972

Marie Larsen, ejer

1972-2000

Peder Rasmussen, ejer

2000- Niels Peder Rasmussen, ejer
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