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Foreningens beretning for 2010
Af Eva Kristensen

Generalforsamlind
Ved generalforsamlingen den 22.
marts 2011, var i igen gode til at
møde op, hvilket vi er meget glade for i foreningen, vi vil gerne
takke for den gode opbakning fra
medlemmerne.
Efter generalforsamlingen skulle
vi have haft et foredrag af Villy
Klüver, som meldte afbud samme
dag. Keld Nielsen, var så venlig,
med kort tids varsel og komme
med et foredrag om gamle ting,
det klarede han flot.
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med
Eva Kristensen som formand,
Jørgen Hansen som næstformand,
Hans Damgaard som kasserer,
Ruth Alexsandersen, Egon Birkholm, som bestyrelsesmedlemmer, Kaj Jensen og Steen Kristensen som suppleanter.
Forårsturen lørdag den. 28.
maj gik til TV 2.
Vi var 30 medlemmer der var
mødt op og blev vist rundt i det
store hus. Vi fik fortalt historien
om Kvægtorvet, der var blevet
restaureret og ombygget af arkitekt Isager, og han har bevaret så
meget, som muligt af det gamle
som det var før i tiden. Vi talte
blandt andet med Johannes Langkilde, som er journalist på TV 2
avisen. Det var også meget interessant, at se deres studie, hvor de
lavede Tour de France. Vi sluttede af med kaffe og kage i kantinen, det var en god dag.
Torsdag den 9. juni var vi nede
at se Stenløse Mølle (Elle Mølle),
Hvor Hans Ove Johansen, fortalte
om møllens historie, og hans ar

bejde med at sætte den i stand.
Det var Hans Damgaard der havde taget kontakt til Hans Ove Johansen. Det var en af de få sommeraftner vi havde sidste år, så
man kunne rigtig nyde naturen
omkring møllen. Der var mødt
rigtig mange op, det var en stor
fornøjelse at se så mange. Vi sluttede besøget af med en øl eller
sodavand. En rigtig god aften.
Lørdag den 3. september blev
Skt. Klemensskolen 50 år. Skolebestyrelsen havde henvendt sig til
arkivet, om vi ikke var interesseret i at lave en udstilling. Vi lavede en udstilling som omhandlede
50 år fra skolen startede til i dag.
Der var mange tidligere og nuværende elever, der kom og så udstillingen. Vi fik også nogle rettelser til vores billedmatrialet,
som vi er meget glade for. Det
var en meget fin dag.
Lørdag den 10. september havde vi høstfest ved Rema 1000. Vi
var sammen med brobyggergruppen, hvor flere foreninger viste
noget om hvad de går og arbejder
med til hverdag. Vi lavede en
udstilling, der var tombola, motionsløb, linedanse og grill hvor
man kunne få lidt at spise. Det
var en fin dag, men der kunne
godt have været lidt flere besøgende.
Lørdag den 1.oktober havde
foreningen og arkivet 20 års jubilæum. Det fejrede vi med en udstilling i arkivet, hvor vi viste
nogle af vores mange billeder,
billedmapper og avisudklip, man
kunne også se sognefilmen. Vi så
var værter med kaffe og kage.
Det var en rigtig god dag, hvor

der kom rigtig mange. Der er en,
der har regnet på hvor mange der
har været, og man mener der var
langt over 100 besøgende.
Tirsdag den 8. november havde
vi foredrag af højskolelærer Niels
Ole Frederiksen. Han er født i
Horsens og voksede op i Horsens
statsfængsel, Horsens tugthus
som han selv sagde. Foredraget
hed ”hvor der er vilje, er der en
vej”. Det var et rigtig godt foredrag, Niels Ole Frederiksen er en
rigtig god fortæller, med megen
humor. Det var en rigtig god aften.
Lørdag den 3. december, var vi
med Brobyggergruppen sammen
om at lave en julestue. De forskellige foreninger havde lavet
hver deres. I år havde menighedsrådet også lavet en udstilling. Vi
havde juletræ og besøg af julemanden, alt i alt en hyggelig dag,
men der kunne godt havde været
større tilslutning til arrangementet.
Jeg vil slutte med at sige en stor
tak til medlemmerne, for en god
støtte i årets løb, og ikke mindst
for jeres fremmøde, når vi arrangere 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 fortsættelse af dette.
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Arkivets årsberetning
v. Mogens Jensen

Året 2011 er gået godt. Vores
maskinpark virker som den skal,
og på nuværende tidspunkt er
der efter min vurdering ikke
umiddelbart behov for yderligere
IT investeringer hverken i form
af software eller hardware.
Noget jeg ikke er så stolt over er
vores årsskrift. Dels var der
mange skønhedsfejl i det, og dels
udkom det alt for sent. Jeg påtager mig som arkivleder helt ansvaret for såvel forløbet som resultatet. Det var ikke godt. Når
det er sagt, vil jeg så sige, at vi
vil forsøge at få årsskriftet 2012
til at udkomme inden sommerferien – i år! Det svære er at få artikler til hæftet. Vi prøver efter
bedste evne, men det ville være
rart, hvis der fra vores medlemmer – eller andre – kunne komme en eller anden form for input.
Det behøver absolut ikke at være
som en færdig artikel. Ideer til
eventuelle emner, som vi kunne
skrive om, vil også være meget
velkomne.
Vi er kommet godt i gang med at
konvertere vores materiale til det
nye arkivsystem Arkibas. Alle
vores journaler, det vil sige oplysninger om hvem, der har afleveret hvad, er lagt ind i systemet
lige som vi nu også er begyndt at
lægge indformationer om vores
billeder ind. Det er noget af et
job, for efterhånden drejer det
sig om ca. 6000 billeder. Til de
af jer , som ikke rigtig ved, hvad
Arkibas er, kan jeg kort fortælle,
at det er et arkivsystem udviklet
af nogle arkivarer i Vejle på foranledning af fællesorganisationen for de lokalhistoriske arkiver
i hele landet. Da en majoritet af
de lokalhistoriske arkiver i landet anvender dette program,
mente jeg at det ville være nød
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vendigt, at vi droppede det program, som vi selv havde udviklet, og som jeg i øvrigt synes er
ret godt, droppede det i forhold
til det landsdækkende program,
som giver os muligheder for lettere at samarbejde med andre
arkiver og trække på deres oplysninger. Der vil naturligvis altid være nogle indkøringsproblemer ikke mindst fordi programmet bærer tydelig præg af at være ”opfundet” af nogle, der har
beskæftiget sig meget med arkivkort. Det er efter min mening
ikke særligt intuitivt, og man
skal have stor viden om programmet for at kunne bruge det
uden besvær. Der er stadig mange detaljer, som jeg ikke har styr
på endnu.
Vi har i 2011 været rigtig flittige. Ud over vores udstillinger i
forbindelse med Brobygningsgruppen har vi selv holdt to udstillinger. Den ene i forbindelse
med skolen jubilæum, og den
anden hvor vi fejrede vores egen
fødselsdag eller 20 års jubilæum
om man vil. Selv synes jeg at
begge udstillinger forløb til vores tilfredshed, og vi havde rigtig
mange gæster på begge dagene.
Det er et ret stort arbejde at stille
en udstilling på benene, men ikke mindst takket være nogle meget flittige og arbejdsomme medarbejdere er det lykkedes, så lad
mig benytte mig af lejligheden
til at sige tak til arkivmedarbejderne for det store arbejde i udfører i arkivet, og tak for den store opbakning vi får fra alle vores
foreningsmedlemmer, hvis støtte
gør at vi kan arbejde, som vi gerne vil i vores lille arkiv.
Mogens Jensen
Arkivleder

I årsskriftet 2011 er der fejl i denne artikel. Derfor har vi valgt at genoptrykt den i dette årsskrift.
Redaktionen.

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

Problemformulering
Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan
Skt. Klemens fortsat bevares som attraktivt lokalsamfund i fremtiden?
Emnebegrundelse:
Hvorfor har vi valgt emnet?
Hvad er en landsby og villaby?
Arbejdsspørgsmål:
Hvordan og hvorfor har Skt. Klemens forandret sig igennem tiden?
Hvordan så Skt. Klemens ud for 100 år siden?
Hvad betydning havde togstationen?
Hvordan var Skt. Klemens delt op?
Hvilke arbejdsmuligheder var der i Skt. Klemens dengang?
Hvad betydning havde lokalforretningerne for Skt. Klemens?
Hvorfor blev der bygget en skole i Skt. Klemens? Hvornår?
Hvordan har Skt. Klemens befolkning ændret sig igennem tiden?
Skt. Klemens i nutiden
Hvordan ser Skt. Klemens ud i dag?
Hvad er vigtigt for Skt. Klemens i dag?
Skt. Klemens i fremtiden
Hvordan kan man forestille sig, at Skt. Klemens vil se ud om 50 år?
Hvad ville der ske hvis skolen nedlægges?
Hvad er vigtigt for et lokalsamfund?
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Indledning

Hvorfor har vi valgt emnet?

Vi har valgt at skrive om udviklingen i Skt. Klemens fra landsby til forstad, da vi gerne vil have en bredere viden om vores lokale by.
Vi har valgt det, fordi vi gerne vil vide hvordan vores by har set ud, og hvordan den har forandret sig igennem tiden. Vi vil også gerne finde ud af hvordan togstationen og butikkerne har haft indflydelse på Skt. Klemens udvikling. Det kunne også være spændende
at se hvordan lokalsamfundet har forandret sig fra omkring år 1900 til i dag.

Hvad er forskellen på en landsby og et villakvarter?
Landsby:
En landsby skal mindst bestå af 3 landbrugsejendomme. Størstedelen af indbyggerne skal leve af landbrug.

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

Skt. Klemens før i tiden

Interview med tidligere slagtermester Jens Jensen, Skt. Klemens.
Er der nogen der ved noget om Skt. Klemens, er det vores gamle slagter Jens Jensen (JJ)

Vi besluttede derfor at kontakte JJ og spørge ham, om han ville fortælle os noget om hans liv i Skt. Klemens. JJ er født og opvokset i
Skt. Klemens hvor hans bedstefar, far og senere han selv havde slagterforretning indtil for mindre end 10 år siden. Han begyndte
allerede som 16årig at tage ud til de omkringliggende gårde for at slagte.

Han tog os med ud på en køretur hvor han fortalte om, hvor forskellige forretninger og gårde havde ligget i det gamle Skt. Klemens.
I 1906 havde Stenløse sogn ca. 600 indbyggere og landsbyen bestod af flere gårde og enkelte huse. De fleste centreret omkring det
nuværende Stenløse og Svenstrupvej som var den gamle landevej til Bellinge.

I gamle dage var der mange arbejdsmuligheder i Skt. Klemens. Man kunne for eksempel arbejde som smed, skomager, grønthandler, cykelsmed og skrædder. De fleste butikker i Skt. Klemens er i dag lukket, men i gamle dage var der mange forskellige. For 100
år siden havde man ikke de samme transportmuligheder som man har i dag. Derfor var man nødt til at placere de forskellige forretninger rundt i de små lokalsamfund, så man ikke behøvede at transportere sig frem og tilbage.
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Vi har prøvet at tegne på et kort, hvor de forskellige butikker lå, ud fra JJ’s fortælling.

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

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

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

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

Kløverbakken 1955

Årets hus 1969 – Skt. Klemens Vej 70

Skt. Klemens skolen
Da Ernst Andersen i 1950'erne byggede huse i Skt. Klemens, flyttede flere og flere til byen. Det betød at der også kom flere børn til
skolerne. Skolen lå dengang på Grønvænget 13.
I 1950 gik der 143 elever i Stenløse skolen. I 1960 var antallet af elever steget til 215. Derfor blev der snakket om at der skulle bygges endnu en skole.
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Ernst Andersen havde snakket om at det ikke ville være nogen god ide at placere en skole på Lindevej 64. Han mente at det ville
være en alt for farlig skolevej, da børnene skulle krydse togbanen. Det endte med at Lindved skolen blev indviet få år senere.

I 1950 blev Ernst Andersen valgt som sognerådsformand. Han fik kontakt til en arkitekt ved navn Monrad Hansen, som havde bygget en ny slags skole. Monrad Hansen kaldte hans skole for en kerneskole. Det blev den kaldt, fordi der lå en gymnastiksal i midten,
og der lå en lang gang på hver sin side. Monrad Hansen fik tilladelse til at bygge den ældste del af skolen, efter at sognerådet havde godkendt og set de tidligere skoler han havde bygget.
Den første del af Skt. Klemens skolen blev indviet i 1962. I 1968 stod læreværelserne færdige.

Skt. Klemens skolen i 1962

Skt. Klemens skolen i 1968

Skt. Klemens i dag

Udseendet i dag:
Der er sket store forandringer med udseendet i Skt. Klemens. Der er blevet konstrueret mange flere huse end der var dengang. Skt.
Klemens er også blevet en meget større by, hvor der er plads til mange flere mennesker, end der var dengang.
De største ændringer på udseendet fra dengang, ligger mest i landskabet.
Dengang var der kun Svenstrupvej, hvor der lå få huse hen ad vejen. Sammenlignet med i dag, hvor området er blevet udvidet markant.
I fremtiden ville der også være ændringer på udseendet da kommunen er i gang med at konstruere boliger ved Skt. Klemens mark.
Forandringer i Skt. Klemens:
Skt. Klemens har forandret sig en del fra dengang. Nu til dages har vi for eksempel ikke alle de lokal forretninger som vi havde dengang. I dag er det meste af landbrugs jorden omdannet til boliger. Fx har vi fået Skt. Klemens parken. Der er blevet bygget boligblokke og rækkehuse og derfor er der kommet flere indbyggere til Skt. Klemens.
Kommunen er også i gang med at konstruere et nyt boligkvarter, ved den mark som ligger op ad Stenløse vej, ved Skt. Klemens. En
af grundene til det, kan være fordi kommunen gerne ville tiltrække flere indbyggere til Skt. Klemens.
Det ville også have en indflydelse på Skt. Klemens skolen. Hvis der flytter flere familier til Skt. Klemens, kan det betyde at der er
flere børn som begynder at gå i skole her i Skt. Klemens.
Men det ville ikke rigtigt give nogen mening når der bliver snakket om at Skt. Klemens skolen måske skal blive lukket ned.
De tidligere skoler som har ligget rundt omkring Skt. Klemens er nu i dag blevet slået sammen til en større skole, som vi i dag kender som Skt. Klemens Skolen.
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De små lokale forretninger er blevet slået sammen, til større forretninger med et større udvalg. Fx havde vi i sin tid, en slagter, en
købmand og en grønthandler. Men i dag har vi Rema 1000, som har et stort udvalg, med varer, som dækker over alle de butikker
som var der dengang.
I dag har vi bedre muligheder for at blive transporteret fra by til by, da flere mennesker har råd til bil. Men man har også muligheden for at tage bussen.
I gamle dage tog man tit toget, som gik igennem Skt. Klemens ind til Odense, da det var en af de eneste muligheder man havde for
at blive transporteret. Man kunne selvfølgelig også tage sin cykel, men det ville være alt for besværligt og det var ikke særlig praktisk.

Skt. Klemens i fremtiden

Ved lokalsamfund forstås: ”Geografisk afgrænset fællesskab, som beboerne uanset eventuelle sociale og kulturelle forskelle føler
sig knyttet til.
Hvordan bevarer vi lokalsamfundet Skt. Klemens?
For at bevare et godt lokalsamfund er det vigtigt, at have et godt fællesskab. Her i Skt. Klemens har vi en forening, der arrangerer
løb og loppemarkeder med mere. Det arrangerer de blandt andet for ikke at gøre Skt. Klemens til en kedelig by. Hvis byen blev
kedelig ville kriminaliteten muligvis stige, da folk derfor ikke har noget at give sig til.
Der har desværre været tale om, at skolen skulle lukkes. Det ville ikke være godt for Skt. Klemens, da der så ikke vil flytte flere børnefamilier til Skt. Klemens. Familierne med børn i Skt. Klemens vil muligvis flytte til en anden by, da der vil blive langt at fragte deres børn til en ny skole. Det ville ødelægge et godt lokalsamfund.

I gamle dage var vi afhængig af butikkerne i byen Skt. Klemens. Det er vi ikke mere, da vi sagtens kan fragte os ind til byen for at
handle. Derfor er butikkerne i Skt. Klemens ikke vigtige for et godt lokalsamfund. Man har dog stadig brug for en butik til dagligvare indkøb. Her i Skt. Klemens har vi en god Rema 1000 hvor vi kan købe de fleste nødvendige ting.

En god ting der er kommet i nyere tid er fritids- og sportsaktiviteter. Dem var der ikke mange af i gamle dage, hvis der overhovedet
var nogle. Aktiviteterne er med til at knytte et stærkere bånd mellem indbyggerne i Skt. Klemens. Der er endda lavet aktiviteter for
både børn, unge og gamle. Vi har en meget aktiv idrætsforening. For voksne er der blandt andet gymnastik. For unge er der basket,
badminton med mere. Derudover har vi en lokal spejdergruppe, Camelot, som holder til i det gamle kommunekontor.

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

Konklusion

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

”Odense – Nr. Broby – Fåborg Banen” af Lars Viinholt-Nielsen – SFJ-Bøger 1993
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv – Billeder og skriftligt materiale.
Samtale med formand Mogens Jensen, Lokalhistorisk arkiv.
Interview med slagtermester Jens Jensen, Skt. Klemens.
http://noteshome.odense.dk/Odense/lokalpl.nsf/HTML_View/36895F4EAEF25C89C125772800403E38/$file/Lpf5-672.pdf
http://www.fynskebilleder.dk/soeg?
clusterid=&categoryid=0&showperpage=12&search_text=skt.+klemens&date_start=19430101&date_end=19931202
__________________________________________________________________________________________________________

Det kan arkivet også bruges til.
Når vi får henvendelser i arkivet om
hjælp til at finde ud af noget om hvad
der tidligere er sket i sognet er det som
regel slægtsforskere, der gerne vikl vide
noget om deres forfædre eller om forskellige ejere af en af sognets gårde. Vi
har også et samarbejde med Skt. Klemensskolen, som blandt andet overlader
os billeder af elever og lærere fra skolen.
Det hænder også selv om det er sjællendt, at elever kommer og beder om
hjælp til at løse en opgave, de har fået i
forbindelse med deres undervisning på
skolen. Det sidste var også tilfældet da
David og Martin fra 9.A i sin tid kom
og spurgte, om vi kunne hjælpe dem
med deres projekt om Skt. Klemens udvikling. Naturligvis ville vi gerne hjælpe dem, og der blev fundet materiale
frem i form af artikler og billeder. Det
var drengene glade for og de gik straks i
gang ”med krum hals” for at løse opgaven. Deres anstrengelser resulterede i en
artikel, som vi har bragt i årsskriftet og
som vi bringer igen fordi der var sket en
fejl, og vi finder, at artiklen så god, at
den fortjener at blive bragt i sin helhed.
Den gamle arkivleder blev overøst med
gaver og tak, som naturligvis er viderebragt til medarbejderne i arkivet.

En skoleklasse 1984

M. Jensen
Arkivleder
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Købmændene i Stenløse sogn.
Af Svend Dirksen & Mogens Jensen

At være købmand på landet har aldrig været let, og betingelserne har ofte været svære. Alligevel var der på
et tidspunkt ikke mindre end 6 købmandsforretninger på samme tid her i Stenløse sogn. Det er som de fleste
ved blevet reduceret kraftigt, så der nu kun er et stort supermarked REMA 1000 på Svenstrupvej.
Det var ikke så lige til at etablere
en købmandsforretning i en lille
landsby selv om behovet var der.
De store købmænd i købstæderne
vogtede nidkært over deres forretninger, og man havde fået indført noget der hed ”værnebælter”,
hvilket medførte, at ingen måtte
nedsætte sig som købmand inden-

for en afstand af 1½ mil (ca.
11km) fra en nærliggende købstad. For høkere (småhandlende)
dog kun 1 mil (ca. 7,5 km). Det
medførte jo, at de landboer, der
boede inden for denne afstand
nok følte sig fristede til at køre
ind til byen og handle med købmændene, hvor man må formode,

at der også var et større varesortiment. En ophævelse af ”værnebæltet” om Odense kom til at betyde noget for de ca. 75 landsbyer, der lå i denne zone. Der havde
været 15 ”Forbrugsforeninger”,
der senere kom til at hedde
”Brugsforeninger”

Stenløse Bygade 25

Mens man ikke måtte nedsætte
sig som købmand, var der ikke
noget i vejen for at man kunne
12

starte en ”Forbrugsforening”.
Det var derfor sådan en forbrugsforening, der blev oprettet

her i Stenløse By i 1890erne.
Den fik til huse i Stenløse Bygade 25, i det der tidligere havde

Købmand Hermann Duponts forretning. Interiør med vægt

været Stenløses første skole. Da
forordningerne om ”værnebælter”
blev ophævet ca. 1910 blev forbrugsforeningen nedlagt, men
butikken blev senere videreført af
Maren og Jens Peder Hansen som
rigtig købmandsforretning. I 1936
blev den overtaget af Berta, der
var gift med Hermann Dupont. I
en periode arbejdede han også på
Dalum papirfabrik, men i mange
år drev de forretningen sammen.
Alt skulle gå rigtig til, og det
huggede sukker blev vejet meget
omhyggeligt af. Det fortælles, at
Dupont godt kunne bruge lang tid
på finde det stykke sukker (de var
jo ikke lige store), der netop passede, så det afvejede blev et halvt
pund. I butikken var der foruden

En pige på vej ind til købmanden

Bertha og Hermann Dupont

en stor disk en beholder med en
pumpe til at pumpe petroleum.
Da butikken lukkede i 1970 havde den nærmest karakter af et
museum. Siden er huset anvendt
som beboelse uden forretning.
Ligger nu som et af de ældste huse i Stenløse by, og ser stort set
ud som det gjorde, da det i sin tid
blev opført.

Hermann Dupont ved skrivepulten
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Stenløse Bygade nr. 14

Marie og Rasmus Larsen havde
købmandsforretning på denne
adresse fra ca. 1929 til 1957. Det
var lige som mange andre en såkaldt ”koneforretning”, hvor ko-

nen passede forretningen mens
manden havde arbejde udenfor
hjemmet. Rasmus var i mange år
opkræver for Stenløse El-forening.
Da forretningen blev lukket og

Svenstrupvej 26
Else Larsen drev gennem mange
år købmandsforretning på Svenstrupvej 26. Den blev i 1949 solgt
til N. C. Nielsen. Oprindelig arbejdede han på Odense Tømmergård, men ved en ulykke fik han
beskadiget den ene hånd så meget
at han ikke kunne passe sit arbejde, men en købmandsforretning
kunne han godt klare. Marts 1957
overtog Kamma og Erling Hoffmann forretningen som blev en af
”koneforretningerne”, idet Erling
Hoffmann drev sin egen tømrerforretning. Som så mange andre
blev købmandsforretningen lukket i 1971 og huset har siden været anvendt som privat beboelse.
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Svenstrupvej 26

huset solgt, blev det til mekanikerværksted, for nu var der jo ved
at komme ret mange biler også på
”landet”.

Svenstrupvej 31

Den store købmandsforretning i Stenløse i 1920-erne og 30-erne lå på
Svenstrupvej 31. I 20-erne var det Ernst Sørensen, der drev forretningen. Han solgte den til Anton Denning, der i 1936 solgte den til Christen Skov.

Uddrag fra bogen ”DANSKE KØBMÆND: Christen Skov, købmand. f. 28-12-1913 i Humble, Langeland. Søn
af gdr. Peter Skov; gift 20-11-1938 med Karen Skov f. Vejstrup; udlært hos købmand Ernst Kock, Humble
1928 – 32. Kommis hos samme 1932 – 36; overtaget nuværende forretning, der omfatter kolonial, delikatesse,
vinhandel, køkkenudstyr – samt forskellige grovvarer. Nedsatte sig som selvstændig købmand i Skt. Klemens i
1936; Firma: Christen Skov, Skt. Klemens
Som man kan få indtryk af ved at se på
billedet var det efterhånden en ret stor forretning med et stort varesortiment. Isenkram omfattende værktøj til landbruget,
skovle og andet håndværktøj, køkkenudstyr, øl vin og spiritus samt alskens kolonialvarer. Butikken var et samlingspunkt
for byens beboere, hvor man kunne udveksle de seneste lokale nyheder og et
eller andet sted indtage sin fredagsbajer.

Købmand Skovs butik, Svenstrupvej 31. Interiør. Personerne er identificerede.
Sigurd Jørgensen. Poul Christensen. Poul Jensen. Bent Nielsen. Hans Pedersen.
Jørgen Chr. Johansen. Valborg Holm. Karen Skov. Christen Skov. Benny Garly.

I 1977 solgte Skov forretningen til en af
sine tidligere kommiser, Hans Jørgensen.
Han havde den imidlertid kun i 2 år, hvorefter den blev overtaget af Jens Anker og
Irma Secher Sørensen. Det var også kort
tid, de havde den, for allerede i 1984 solgte de til Birgit og Vagn Thuesen, der drev
15

den til 1994. På det tidspunkt synes jeg godt, at man kunne fornemme presset fra de store indkøbscentre, der var dukket op i
Odense. Forretningen blev købt af
et arabisk ægtepar Fatemeh
Kebriaej og Muhamed Merbarak.
De søgte om tilladelse til at indrette et pizzaria, men fik afslag og
opgav ideen. I 1997 lukkede de
forretningen og ejendommen blev
indrettet til beboelse

lukke butikken, kundegrundlaget
var blevet for lille.

På billederne ses
øverst købmandsforretningen, som den så
ud ejet af Birgit og
Vagn Thuesen.
Nederst ses fra venstre Birgit Thuesen,
Vagn Thuesen og
Fatemeh Kebriaej

Dahlsvej 157
Huset blev opført i årende omkring 1914 af Martin Hansen og i
de følgende år blev der herfra drevet købmandsforretning af købmand Krogh og senere P. Dybmose (ca. 1942). Kirsten og Parmo
Thorslund købte forretningen i
1952 stort set samtidig med at høkerforretningen på Volderslev Bygade lukkede. De udvidede og
moderniserede forretningen, men i
1978 måtte de dreje nøglen om og
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Volderslev Bygade 8
Ud over Parmo Thorslund på hjørnet af Volderslevvej og Dahlsvej
var der yderligere en købmand i
Volderslev. Ifølger Inger Therkildsen og Folmer Hansens erindringer
var der en købmand i et hus, der lå
på Volderslev Bygade nr. 8. Det var
ikke nogen egentlig købmandsforretning, men det man i gamle dage
kaldte en ”Høker” en benævnelse
jeg kun kender fra H. C. Andersen
og så fra udtrykket ”en
”Spækhøker” og en ”Høkerbajer”.
Et høkerudsalg var i forhold til en
købmand i den nærliggende købstad som et håndkøbsudsalg for et
apotek. Høkeren, der sjældent havde det store varesortiment, var forNikoline Christine Larsen (f. Larsen.) Knud Valdemar Larsen.
pligtiget til at købe sine varer hos
gårde, hvor han udførte forefaldenValdemar kort tid efter hans og
en købmand, der både solgte ”en
de arbejde. Som endnu en ekstraLines guldbryllup døde. Line og
gros” og ”en detail” i den nærmeste
tjans var han fra ca. 1937 til 1949
Valdemar havde en søn, som senere
købstad; en form for protektionisme
ansat til at holde fortov og bystævkøbte et husmandssted på Vangeaf bykøbmændene. Den ophørte
net rent hver 8. dag med rive og
ledgårdsvej. Han blev i øvrigt nabo
først i forbindelse med ophævelsen
skuffejern fra april til november.
til Aage Thomsen, som blev omtalt
af ”værnebæltet” om Odense. Disse
Som tidligere nævnt var det hustruher i årsskriftet sidste år. Husbestemmelser blev dog udhulet i
en
der
passede
forretningen,
mens
mandsstedet blev Inge Therkildsens
stigende grad, da man med grundlomanden havde en indkomst ved anbarndomshjem. Efter flere ombygven i hånden og bestemmelserne
det arbejde, nok en meget almindeninger ejes og bebos huset nu af
om foreningsfrihed, i stigende grad
lig fordeling af arbejdet i de små
Hans Damgård, medarbejder på
på landet oprettede brugsforeninkøbmandsbutikker på den tid. I forarkivet og forfatter til artiklen om
ger. Så sent som omkring 1910 blev
retningen solgte man kolonialvarer,
Aage Thomsen. Sådan hænger tindisse bestemmelser om værnebælvejede mel, gryn, sukker og lignengene mange gange sammen på en
ter ophævet. Det var Nicoline Chride af i papirposer, og kaffen blev
sjov måde.
stine Larsen kaldet ”Line” og Knud
malet på en stor kaffemølle, mens
Valdemar Larsen, der fra omkring
man ventede. Det var naturligvis
århundredeskiftet drev butikken.
”Christgau” kaffe. Deres nabo
Selve huset var Lines barndomsgårdejer Knud Rasmussen syntes
hjem. Hun og Valdemar blev gift i
altid, at han blev snydt. Inge Ther1902. Det var måske ikke helt tilkildsens opfattelse af sin farmor og
fældigt, for selv om Valdemar var
farfar var, at de var meget påholfra Sjælland, så havde han gennem
dende, men de gav dog ”en lille
nogen tid tjent som karl på Lindeskilling” i forbindelse med indsamgården, der lå som nabo til Lines
linger i forskellige anledninger (der
hus. Det var nok mest Line, man
gik ry om deres påholdenhed). Der
handlede med, for Valdemar havde
var måske en grund til Knud Raset ekstraarbejde, hvor han gik rundt
mussens mistanke. Forretningen
og aflæste folks el-målere, ligesom
fortsatte til omkring 1952, hvor
han også hjalp til på de forskellige
17

Svend Dirksen, mangeårig
købmand i Stenløse fortæller:
Min karriere som købmand begyndte som kommis i Dømmestrup brugsforening.
I 20-erne og 30-erne var der ikke
så mange indbyggere i Stenløse.
Skt. Klemens var ikke ”opfundet”
endnu, og en del handel lå uden
for området. Således kom der hver
tirsdag vareleverancer fra Dømmestrup brugsforening, og man fik
æg med tilbage fra gårdene i byen.
Bestillingen af varer foregik på
følgende måde: En fra ”Brugsen”

Købmandsforretning, Kildebakken 22. Set fra Stenløsevej.

der skulle bygges en forretning
på den tomme grund på Kildebakken 22. Den blev bygget og
blev klar til åbning januar 1957.
Det var vanskeligt at starte en ny
købmandsbutik. Man skulle finde
leverandører. De etablerede købmænd boykottede de grossister,
Svend Dirksen i døren med Aage Larsen ved
der leverede varer til nye købmænd. Enkelte tobaksfabrikker og
indvielse af udvidelse. Dreng til venstre.
chokoladefabrikker forlangte en
ringede om mandagen til telefonvis størrelse på omsætningen i en
centralen i Bellinge, som sørgede
forretning inden man fik lov til at
for kontakten med kunderne i
føre deres varer i butikken. Det
Svendstrup (den gang hed det
kunne man som nystartet naturligSvendstrup med d) en efter en, og
vis ikke opfylde, men min forretnår alle havde afgivet deres bestilning kom hurtigt op på den omling, ringede man fra ”Brugsen”
sætning, der blev forlangt. Der var
op til Dalum telefoncentral, og
fire købmandsforretninger foruden
samme procedure gentog sig så
min, så der var rift om kunderne.
kunderne i Stenløse kunne afgive
deres bestillinger. Så i løbet af aftenen blev varerne pakket, og om
tirsdagen kørte man ud og afleverede dem hos kunderne. Det var
vel service.
Da Ernst Andersen begyndte at
bygge i Skt. Klemens, blev der
behov for en købmand mere, og
der blev etableret kontakt mellem
mig (Svend Dirksen red.), og
Ernst Andersen. Aftalen blev, at
18

Der blev ved forretningen etableret et ”ishus” ud mod Stenløsevej
for at få en ekstra indtægt. Der var
særlig gang i forretningen, når der
var motorløb på Fangelbanen. Så
flokkedes folk oppe ved landevejen for at følge den store trafik, og
for at se hvad der foregik.
Der blev stadig bygget huse i området, så når klokken blev ni, og
der blev holdt frokost på byggepladserne, kørte jeg ud med et
mindre varelager til arbejderne, så
de kunne købe øl, vand eller tobak. En service, der heller ikke
eksisterer længere.
Efterhånden som der kom flere
beboere i området, voksede omsætningen, og i 1965 blev der be-

Købmandsforretningen Kildebakken 22 i 1958 med iskiosk ved Stenløsevej.

hov for at udvide forretningen.
Den var oprindelig på 28 m2 og
voksede nu til 70 m2, og den første
selvbetjeningsbutik i området blev
startet.. Den positive udvikling
fortsatte, og der blev behov for
yderligere udvidelse af forretningen. Kommunen havde givet tilladelse, men Amtet havde besluttet,
at alle mindre udkørsler til amtsvejen - Stenløsevej – skulle lukkes.
Dermed ville adgangen til forretningen blive alt for besværlig, så
udvidelsen på kildebakken blev
opgivet. I stedet blev der opført et
”Supermarked” på Møllevej 1.
Det overtog jeg februar 1977 og
forretningen på Kildebakken lukkede. Nu bliver huset udelukkende
anvendt til beboelse.
Den positive udvikling fortsatte.
Der blev givet tilladelse til at sælge
mælkeprodukter, og senere fik jeg
tilladelse til at sælge fersk kød fra
køleboks. Kødet blev leveret fra et
andet supermarked, der havde en
slagterafdeling. Der blev også
dengang leveret varer ud til kunderne, og da købmanden i Volderslev lukkede, blev der kørt en vareKildebakken 22, købmand, Svend Dirksen stående ved køledisk med vintur til Volderslev hver torsdag.
flaske ved udvidelse af forretning.
I 1988 lejede jeg butikken ud til
Jørgen Berthelsen fra Hjallese.
Han drev forretningen frem til
2008 hvor han måtte opgive at drive forretningen videre. Blandt
mange grunde til det var,.at der var
blevet bygget et REMA 1000 på
hjørnet af Svenstrupvej og Skt.
Klemensvej, så nu er der igen kun
en købmand i Skt. Klemens/
Stenløse.
Hvordan var det at drive købmandsforretning på landet i 1920erne og senere?

Aktiv Super, supermarked. Bygget 1976 af Colgros. Uffe Stigkær leder til
Når kunderne kom, havde de gerne 1977. 1977-88 Svend Dirksen. 1993 udvidet. Også kaldet Superkøb.
en seddel med (en dosmerseddel)
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røg næsten alt, hvad man kunne
stoppe i piben, sågar bøgeblade
blev prøvet, men det var vist ikke
nogen succes.

Kildebakken 22. Gudrun og Svend Dirksen ekspederer kunder.
hvorpå der stod hvilke varer de
ville købe. Så måtte købmanden
finde varerne frem, skrive varens
pris på indpakningen og tælle beløbet sammen naturligvis uden
regnemaskine. De kunne også
have en ”kontrabog” hvor i tingene blev skrevet op. Så handlede
man ”På bog”. Der skulle så betales hvad man skyldte når måneden var omme. Nogen steder kunne der gå op til et halvt år inden
man skulle betale. Der var ingen
varer, der var pakket ind, alt skulle vejes af. Det var sukker, mel,
alle slags gryn, blød sæbe fra en
spand, eddike fra en tønde, sprit
fra en tønde, petroleum fra en
tønde med en pumpe i. Kunden
havde gerne flasker med og til
petroleum en dunk til to eller fem
liter. Købmanden skulle kunne
lave kræmmerhuse til enten krydderier for eksempel op til jul, eller når børnene kom og skulle
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have bolsjer med i skole, når de
havde fødselsdag. Man kunne få
et stort kræmmerhus med bolsjer
for kun ti øre.

Der var også problemer med lukketiderne. Juni 1946 blev det ved
lov bestemt at man skulle holde
”week-end lukket” det vil sige, at
forretningerne lukkede lørdag
klokken 14.00. Lukketiderne blev
så som følger: De første fire af
ugens dage lukkede man klokken.
17.30, fredag klokken 19.00 og
lørdag som skrevet ovenfor klokken 14.00. I juleugen fra 17. til
23. december lukkedes klokken
21.00 og på søndagen i juleugen
holdt man åbent fra klokken
14.00 til klokken 20.00. Juleaftens dag holdt man åbent til klokken 14.00 og nytårsaftens dag til
klokken 17.30. Der måtte være
lys i forretningens vinduer i åbningstiden
Svend Dirksen

Der opstod en svær tid for købmændene, da 2. verdenskrig brød
ud. Der blev mangel på mange
varer og der kom rationeringsmærker på de fleste dagligvarer.
For eksempel var kaffe og sukker rationeret fra 1940
til 1952/53.
Tobaksvarer var det
næsten
umuligt at
skaffe, så
man begyndte at
avle dansk
tobak. Man
Rema 1000, Svenstrupvej

Malerfamilien Madsen
Af Egon Birkholm
Mads Peter og Magda Madsen
Mads Peder Madsen blev født i
Fangel i 1890 som søn af husmand
Jens Jørgen Madsen. Hans forældre dør med et par års mellemrum
da Mads Peter kun er 7 år gammel, og han kommer så i pleje hos
sin farbror, som også boede i Fangel.
Magda Marie Madsen blev født i
Kølstrup i 1893 som datter af murer Peter Hansen og Bente Marie
Pedersen. Mads Peter og Magda
blev gift i 1919 i Stenløse Kirke
og flyttede til Stenløse, hvor de
boede i Skovhuset ved Stenløseskoven.
Læretiden som maler
M.P. Madsen blev udlært hos malermester Johan Ludvig Knudsen i
Hårby. I læretiden var han bl. a.
med til at udføre malerarbejde på
Krengerup gods. Under arbejdet
boede de på godset og fik kosten
her hver dag. I læretiden havde
han kun fri søndag eftermiddag,
da søndag formiddag blev brugt på
værkstedet, hvor han bl. a. skulle
rense pensler, så de var klar til den
kommende uge. Efter endt læretid
frekventerede han Odense Malerskole og arbejdede derefter som
malersvend hos forskellige mestre
i København og på Fyn.
Stenløse Malerforretning
Den 14. april 1919 løste M.P.
Madsen næringsbrev og nedsatte
sig derefter som malermester i
Stenløse. Indtil huset og værkstedet på Møllevej 20 var opført, foregik det fra Skovhuset.
I 1920 lejede M.P. Madsen grunden på hjørnet af Møllevej og
Svenstrupvej (Møllevej 20), og
byggede beboelse langs Svenstrupvej og malerværksted langs
Møllevej. Grunden hørte ind under
landpost Jens Hansens husmandssted (Møllevej 29) Det var en lejet

grund i en del år, hvor lejen, der
dengang var ret beskeden, blev
betalt 2 gange om året. Senere
købte M.P. Madsen grunden.
Malermester M.P. Madsen var
kendt som en dygtig og samvittighedsfuld håndværker og havde
gennem mange års virke oparbejdet en stor og solid kundekreds.
Han havde malerarbejde ved mange villaer i Odense og omegn og
desuden ved Stenløse præstegård,
forsamlingshuset samt Skt. Klemens station.

gang. I de gamle regnskabsbøger
kan man se, hvad det kostede at få
malet. I 1920 kostede malerarbejdet på en dagligstue, hvor der blev
brugt 9 ruller tapet, limfarvet loftet, malet 2 fag vinduer og døre,
malet fodpanel og ovnplads og
slået streger i alt 37,49 kr.
I 1931 fik enkefru Nielsen, Allegade Odense hvidlakeret en havebænk, pris 4 kr.
I 1934 fik Herluf Larsen, Plantagen malet 39 vinduer á 1,15 kr. i
alt 44,85 kr.

Det var jo helt andre priser den21

Mads Peder Madsen
M.P. Madsen var i bestyrelsen for
Elektricitetsforeningen for Svenstrup og Stenløse fra 1926 til 1928.
Han var i bestyrelsen for Skt. Klemens vandværk fra 1936 til 1945
og medlem af Stenløse-Fangel sogneråd fra 1943 til 1946. Han var på
et tidspunkt skuemester på Teknisk
Skole i forbindelse med at malerlærlingene skulle aflægge svendeprøve. Han opnåede den store ære
at blive udnævnt til æresmedlem af
Odense malerlav. Det skete på hans
90 års fødselsdag den 17. maj 1980. Mads Peder Madsen var indkaldt som sanitetssoldat, ses yderst til højre
Mads Peder Madsen døde i 1983 i
en alder af 93 år.
Jens Jørgen Madsen
Ældste søn af Mads Peder og Magda Madsen, født den 1. december
1920.

Svendeprøven blev noget kaotisk
pga. krigen, som jo næsten lige var
startet. Hans opgave som svendeprøve var en trappeopgang, som
han skulle male. Han fik næringsbrev som malermester den 30 marts
1949 med ret til ”mester” betegnelsen, og derefter indgik han i firmaet
sammen med sin far. Firmaet hed
herefter M.P. Madsen og søn og
havde mange store projekter for
tømrermester Ernst Andersen i forbindelse med byggeriet herude. På
et tidspunkt var der ansat flere malersvende. Jørgen gik i kompagniskab med tømrermester Ernst Andersen, el-installatør Kaj Sommer
og entreprenør Poul Østergård omkring byggeri og jordkøb. Jørgen
Madsen ophørte med malerforretning i januar 1986, hvor den blev
solgt og flyttet til Hjallese.
Jørgens barndom.

Jørgen Madsen i malertøj

standse, hvor det ikke plejede at
Jørgen voksede op under landsby- standse. Foran på banelegemet med
Jørgen ville egentlig have været
miljøets beskyttende vinger og fik ryggen til toget sad en lille dreng
landmand, men opgav det efter at
sine daglige impulser fra ture gen- og legede stilfærdigt. Lokomotivføhave været i praktik hos sin onkel i nem skoven, over den frodige eng reren fulgte drengen hen til det nærliggende hus, hvor drengens bedsteVester Hæsinge. At gå ude i roelangs den bugtende å. Men midt
markerne og hakke roer var ikke
gennem landskabet skar jernbanen mor skrækslagen tog imod lille Jørgen, der dog ved den efterfølgende
lige ham, så han tog hjem og kom i sig og den førte dagligt sine prumalerlære hos sin far. Da var han
stende og larmende kolosser frem fotografering til aviserne fik lov til
kun 16-17 år. Han aflagde svende- mod deres mål. En dag hørte man et at låne lokomotivførerens kasket.
prøve den 4. maj 1940.
af disse lokomotiver modvilligt
Jørgen Madsen i matrostøj
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Inger Madsen

Huset på Stenløsevej 325

Skt. Klemens ”Bedste”

Nuværende adresse er Stenløsevej
325, som hun og Jørgen lod bygge
i 1949.

Det blev som nævnt bygget i
1949, og Inger har fortalt, at Jørgen var meget bange for, hvordan
det skulle gå med prioriteterne
med Fyns Stifts Sparekasse, som
det hed dengang. Første og anden
prioritering og statslån på 26.000
kr., som blev afdraget med 500 kr.
pr. halvår. Og det var rigtig mange
penge at låne dengang. Bebyggelsen består af privatbolig, værksted
og garage.

Marie Hansen stammede fra den
vestjyske fiskerbefolkning, og hun
bevarede gennem hele livet de friske havblå øjne og hele den særprægede mentalitet, der er det
vestjyske folks særkende.

Inger stammer ovre fra Lettebæk
Mølle, hvor hun blev født og tilbragte sin barndom og ungdom.
Hun kom til Stenløse den 23. september 1949, hvor hun blev gift
med Jørgen.
Inger har været medlem af menighedsrådet fra 1962 og 2 perioder
frem. Det var medens sognepræsten hed Olav Balslev. Inger fortæller, at menighedsrådsmøderne
dengang blev holdt hos de enkelte
medlemmer på skift. Når man
skulle på udflugt kørte man i egne
biler til en kirke på Fyn, med efterfølgende forplejning på egen
regning. I dag foregår det jo helt
anderledes i fine bygninger, kunst
på kirkegården og store budgetter.
Inger har også spillet med i dilettant for mange år siden i Stenløse
Forsamlingshus.
Inger og Jørgen fik 3 børn, Søren
født i 1951, Jette født i 1954 og
Jens født i 1959, og der er nu 7

Som 19-årig kom hun til Fyn, hvor
hun blev gift med murer Peter
Hansen. De to blev en del af det
gamle Skt. Klemens. Det hed sig
blandt sognets gamle: ”Var vi i
tvivl eller skulle vi have et godt

Den gang var der lagt loft over
hvor mange m2, man måtte bygge.
111 var det højeste.
4 generationer
I 1917 flyttede Magda’s forældre
murer Peter Hansen og hustru
Bente Marie til Stenløse, hvor de
flyttede ind hos deres ældste søn
Hans Jørgen Hansen, som drev
frilandsgartneri på Svenstrupvej,
den ejendom som i dag hedder
”Rosenhuset” Omkring 1922 flyttede forældrene ind på 1. sal hos
Magda og Mads Peter. Magda’s
mor ”Bedste” boede efter hun var
blevet alene, hos Anna og Hans
på Svenstrupvej 36.

Mormor Marie Hansen med Jørgen og
Else på skødet

råd, kunne man altid gå til Marie
Murer, hun vidste altid besked”.
Fru Hansen var aldrig ledig. Hun
strikkede strømper til alle fire generationer. Man vidste, at når hele
Skt. Klemens ”Bedste” svøbte sit
sjal om sig, tog sin stok i hånden
og vandrede ud med en lille bemærkning om, ”at hun skulle koge
grønkål”, så var et nyt oldebarn på
vej. Og som hun kunne fortælle,
man så det hele for sig. Havets
brænding, fiskerbådene og en lille
søndagsfin pige, der vandrede milevidt til kirke. Marie Hansen døde i august måned 1958 i en alder
af 91 år.
Den øvrige familie Madsen

Inger Madsen med børnene Jette, Søren og Jens på skødet

børnebørn og 3 oldebørn.

En stor del af malerfamilien var på
et tidspunkt samlet her i området.
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Jørgen

Else

Jørgen var den ældste og
han havde en bror Poul
og en søster Else, som
desværre døde i en alder
af kun 52 år.

Else Madsen blev
gift med James
Fog, de boede i
mange år på Elmebakken 8 og fik
børnene Mogens og
Susanne.

Poul
Poul Madsen blev gift
med Edith, de boede i
mange år på Møllebakken 7 og fik børnene Peder og Alice.

Marie Hansen (Bedste)

At være nybygger på Volderslev Mark
af Erik Schaumann
I januar 1948 blev jeg født i Rolfsted, i et hus som ligger nedenfor
kirken, mine forældre var meget
unge, min mor Grete endnu teenager og min far Sigurd Andersen
var soldat.
De første år boede vi hos min
mormor og morfar, morfar var
lærer i den lille landsbyskole og
degn i Rolfsted Kirke.
I 1949 kom min søster Inger Marie til, hun skulle også være der.
Det betød at pladsen efterhånden
blev ret trang i huset, hvor familien disponerede over et værelse på
loftet hvor vi alle boede. Alt medens alle andre aktiviteter foregik
i mormor og morfars hus.
Mine forældre måtte til at se sig
om efter noget mere plads i egne
rammer!
Min far var efter soldatertiden
kommet i job på en planteskole.
Derfor kunne de udnytte en ny
ordning med adgang til at bygge
landarbejderbolig på statslån.
(Ordninger som tidligere havde
været benyttet i krisetider og under lav konjektur, det kunne vi
også læse om i et af de tidligere
blade, hvor Aage Thomsen har
berettet om den etablering hans
forældre gjorde i 1930’verne.)
I 1952 fandt mine forældre et sted
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med en udstykning på Volderslev
Mark, her skulle der bygges 4
parcelhuse og 2 gartnerier – desuden blev der på Ribjerggyden i
Volderslev, udstykket til gartnerier i samme periode, noget jeg vil
komme tilbage til.
Statslånet til sådan et hus var på
kr. 21.000 hvortil der kunne opnås et mindre tillægslån. Min far
deltog med arbejde da huset skulle bygges, så der var mulighed for
at få bl.a. vinduer uden sprosser
og tilkøbe udhæng på huset.
Jeg husker stadig når vi besøgte
byggeriet og så hvor langt det var
kommet, og ”så stort” det var vi
glædede os alle til at kunne flytte
ind.
Indflytningen skete i efteråret
1953, det var også meget tiltrængt, da mine forældre i februar
havde fået min søster Lis så familien var nået op på fem.
Huset vi flyttede ind i, var også
på den tid, af en ”lidt skrabet model”. Der var lokum i kælderen, i
køkkenet brændekomfur og kamin i stuen, som eneste varmekilder i hele huset.
Indlagt vand var der heller ikke,
vandet skulle hentes ved en pumpe i brønden, som vi havde til

fælles med min farbror og tante,
der var naboer til os.
Kloakering var der heller ikke, så
det hændte, at der kom vand i
kælderen i regnfulde perioder, så
der skulle trækkes i støvler, eller
sejles i en balje, når der skulle

hentes koks op til kaminen i stuen.
Til at starte med havde mine to
søstre og jeg et lille værelse, som
egentlig kun skulle være til en, så
Inger Marie og jeg lå i køjeseng,
og Lis i en lille babyseng.
Ret hurtigt indrettede vores far et
værelse øverst i huset, hvor der
blev indrettet alkover i skunkerne, et pænt stort værelse, som Inger Marie og Lis kom til at dele,
og jeg beholdt det lille værelse.
Jeg kan ikke forestille nogen bedre barndom. Omkring os var der
andre nybyggere, og der var rig-

tig mange børn på Volderslev
Mark, og som jeg husker kunne vi
alle lege med hinanden, selvfølgelig var det mest os der var jævnaldrende med +/- 1 til 2 år, der havde
mest med hinanden at gøre, o g
dem var der nogen af i næsten alle
nybyggerhusene. Der blev leget på
vejen, trafik var der ikke meget af,
så der blev cyklet kørt med sæbekassebiler, pigerne hoppede i hinkeruder, sippede mm. I haverne
blev der spillet bold til vore forældres store ærgrelse, af og til gik ud
over nye planter, som dårlig nok
havde nået at få rodfæste.
Rundt på markerne var der stadig
dengang mange mergelgrave, nogle
var blevet brugt som lossepladser,
de kunne være det rene slaraffenland for os drenge, der blev fundet
mange gode sager, som kunne bruges til vore sæbekassebiler, eller
andre fantasifulde opfindelser vi
gjorde.
Pengene i hjemmene var meget
små, så der blev ikke til meget færdigkøbt legetøj til os børn.
Andre mergelgrave og dammen ved
den gamle lade, (der lå der hvor
Grønvej i dag støder til Dahlsvej.
Dahlsvej var ikke anlagt på det tidspunkt) var for os, især drenge, de
rene oaser, hvor vi byggede huler,
lavede flitsbuer og prøvede at skyde efter fugle, jeg mindes nu ikke at
det nogensinde er lykkedes at ramme nogen. Jeg vil også tro at der
måske enkelte steder, hvor disse
mergelgrave nu fungerer som vildtremiser kan findes træer hvor mine
initialer er indridset.

skulle fyres i kamin og komfur, syltes, henkoges, og om sommeren
skulle haven passes. Hver dag skulle der laves mad til familien, så der
var rigtig meget at se til også for en
husmor.
Samtidig med at vor far passede sit
arbejde, blev der konstant foretaget
forbedringer på huset, han lavede
som nævnt værelse til Inger Marie
og Lis, brændekomfuret blev udskiftet til gaskomfur med terassoplade og skabe under.
Der blev også i de første år indlagt
vand fra en elektrisk pumpe, der
blev sat ned i brønden, så der blev
koldt vand i køkkenet og vaskekælderen.

som vi børn benyttede. Ellers var
der en gang, hvor vi kunne hænge
vort overtøj.
Der var en skolegård med perlesten
og en grøn plæne, der blev brugt til
håndbold og rundbold, den eneste
form for motion/gymnastik vi børn
havde i de fire første klasser, og det
kunne selvsagt kun blive i sommerhalvåret.
Lærerne havde deres lejligheder i
skolebygningen, fru Munksgaard
boede i en lejlighed oven på klasseværelserne i den vestlige ende, og
lære Horst boede i en stuelejlighed i
den anden ende af bygningen.
I en vinkel til bygningen, var der
indrettet et lille bibliotek, der kunne

2. klasse Stenløse Skole 1956 Vor lærer fru. Munksgaard – Drengene
er: Bo, Gunnar, Erik, Søren, Villy, Benny, Bent, Jørgen og Peter
Pigen der står op, er fru Munksgaards datter Ulla
Pigerne er: Birthe, Lisbeth, Birthe, (Putte), beklager kan ikke huske navnet, Elena, Tove og Kirsten.

Så kom tiden hvor jeg skulle starte i
skolen! Den 1. april 1955 mødte jeg
ind på Stenløse skole, som lå ude
Alt medens vi børn legede og udfoldede os, havde vore forældre nok på marken mellem Dæhnfeldts forsøgsgård og Stenløse skov. Det der
at gøre med at få hverdagene at
nu hedder Grønvænget.
hænge sammen. Som nævnt var
pengene små, det var kun fædrene Stenløse Skole var bygget i 1907
som havde job ude og tjente penge (det mener jeg stod på gavlen af
til dagen og vejen, vore mødre hav- bygningen). Skolebygningen indeholdt kun 2 klasseværelser, hvor
de nok at gøre på hjemmefronten.
der i hvert klasseværelse stod en
Vi børn skulle holdes rene, der
skulle vaskes på helt gammeldags kæmpe kakkelovn, som var varmekilderne i hele den del af skolen,
maner i balje og gruekedel, der

bruges af os skolebørn, men det
fungerede også som bibliotek for
sognets voksne mennesker.
I første og anden klasse underviste
fru Munksgaard. Der blev undervist
i dansk, regning, danmarkshistorie
og bibelhistorie, det var så afgjort
de historiske fag der sagde mig
mest, det med dansk og regning,
var ikke lige det jeg fik mest ud af i
de første klasser.
I tredje og fjerde klasse underviste
lærer Horst, han var en meget grun25

dig lærer, som fik sat fokus på det
med læsningen, hos os der havde
lidt svært ved det, det var et godt
skub i den rigtige retning.
Medens jeg gik på Stenløse Skole
blev skoleåret lavet om, fra at det
startede 1. april blev starten flyttet
til august (efter sommerferien) det
betød, at vi dengang fik ca. 3 mdr.
mere i 3. klasse, det gav nok en del
ekstra viden hos os børn.
Da jeg var den eneste af den årgang
fra Volderslev Mark, fik jeg hurtigt
mange nye venner blandt klassekammeraterne der kom fra Volderslev, Stenløse og Svenstrup området omkring Skt. Klemens nedlagte
station. Møllebakken var et helt nyanlagt boligkvarter, og flere
”bakker” var under opførsel.
Min far havde før jeg skulle starte i
skolen, fundet en brugt cykel, som
han brugte rigtig mange timer på at
sætte i stand og male, den fik jeg i
fødselsdagsgave da jeg fyldte 7 år.
For mig var det en kæmpe overraskelse, for jeg havde slet ikke nogen fornemmelse af hvad der foregik bag den låste dør til pulterrummet på loftet i huset. Jeg mener stadig, at det er den gave, jeg er blevet
mest glad for nogensinde.
Cyklen blev flittig brugt til at komme – til skole, og rundt til klassekammeraterne de nævnte steder.
Det er især drengene jeg husker
godt blandt klassekammeraterne,
Gunnar var fra Volderslev, hvor
hans forældre også var nybyggere
på et gartneri i Ribjerggyden, Benny boede på Møllevej, Søren (Sus)
på Dømmestrup Mark, Jørgen boede på et gartneri i Stenløse, der
hvor Bystævnet i dag ligger, Peter
boede i Svenstrup, Erik Bormlund
Thomsen kom til da jeg gik i 2.
klasse. Det var den fra klassen jeg
legede og var mest sammen med.
Vi færdedes meget i Stenløse skov,
hvor det var rigtig sjovt at køre på
cykel ad de små stier. Vi kørte også
igennem skoven ned til Odense Å,
hvor vi kunne fiske og om sommeren badede vi i åen.
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historiefagene. Til regning og gymnastik havde vi hr. Rønsner.
I 6. klasse fik vi hr. Rønsner som
klasselærer, som fortsatte med at
undervise i regning samt fysik, og
dansk. Fru Rønsner fortsatte med at
have os til sprog og historiefag, en
ny lærer var kommet til, hr. Riber,
som vi fik til gymnastik, ellers var
hr. Riber tilknyttet de mindre klasser fra Lindved.
Turen til Lindved blev fra april til
I en periode på et par år, gik jeg til oktober klaret på cykel, en rigtig
håndbold, dengang var det sommer- god cykeltur med mange gode oplehåndbold på græsbaner, det foregik velser sammen med kammeraterne
på en boldbane, der hvor Ådalsko- fra klasserne.
Om vinteren kørte der skolebus fra
len ligger i dag, det var dengang
Fangel Friskole, der stod for arran- Svenstrup, Stenløse over Volderslev Mark til skolen i Lindved da
gementet heraf, og vi kom ud og
det jo var en ret lang tur for de børn
spillede til nogle stævner, jeg huder skulle fra Svenstrup og Stenløsker især dem der foregik i ”Den
se.
gamle have” i Allerup.
Ellers var det småt med fritidstilbud
Da jeg skulle i 7. klasse, var det på
i Stenløse – Fangel Kommune.
en helt nybygget Skt. Klemensskole
hvor vi startede i august 1961.
Hvis der var noget jeg gerne ville
Klassen var dengang skrumpet en
have, f.eks. fiskestang, udstyr til
hel del, da mange af de tidligere
min cykel eller materialer til krystalapparater hvorpå der kunne hø- klassekammerater var kommet til
res radio, måtte jeg selv ud og tjene skoler i Odense for at gå i realklasser.
nogle penge for at anskaffe disse
ting. Jeg kunne næsten altid får no- På Skt. Klemensskolen blev vi ikke
get arbejde hos en landmand Tange desto mindre den første klasse i
i Volderslev, det kunne være med kommunen, som fik lov også at tage en 8. klasse.
at: skære kål af alle mulige slags,
Det er et skoleforløb jeg husker tiltoppe rødbeder af, hakke roer og
bage på, med stor glæde og fornømange andre forefaldne opgaver.
jelse, og jeg føler også at jeg næsten lærte lige så meget i de to år,
Da jeg skulle i 5. klasse skulle vi
som jeg havde fået ud af de første 6
alle fra skoledistrikt Stenløse, til
Lindved Skole der var en noget ny- år. Jeg gik i skole.
ere skole, hvor der var 2 store klas- Der var i forbindelse med åbningen
seværelser, her gik 5. og 6. klasse. af Skt. Klemensskolen ansat en del
På loftet af Lindved Skole var der nye lærere, hvor vor klasse fik Jørgen Tølløse som klasselærer, jeg
klasseværelse til de mindre børn i
Lindved, skolen havde gymnastik- husker også de andre lærere vi havde i klassen var: fru Tølløse som
sal og en hel boldbane hvor der
havde os til husgerning, (en af de
kunne spilles fodbold.
helt nye fag skolen gav mulighed
Så på Lindved skole fik vi et helt
skoleskema, hvori der også indgik for at give eleverne) hr. E. Kjær
gymnastik, fysik, engelsk, tysk ud Nielsen havde vi til sløjd og fysik
som var i helt nye faglokaler.
over det vi tidligere havde haft i
Da vi gik i 8. klasse, blev der arranStenløse Skole.
geret lejrskoletur til Bornholm, hr.
I 5. klasse underviste fru Rønsner
som klasselærer. Det vil sige, at vi og fru Tølløse var med på turen, der
havde hende til dansk, engelsk og havde vi alle tiders guide, idet fru
I fritiden gik jeg i nogle år til sløjd,
som fandt sted i et sløjdlokale på
loftet af forsamlingshuset i Dømmestrup, der kunne vi lave næsten
alt hvad hjertet begærede, når vi
først havde lavet nogle indledende
øvelser med et spækbræt og en flødebakke med peddigrør kant.
Jeg har endnu en trækasse derfra,
hvori jeg stadig har mit Tekno ingeniørsæt.

re blev tiltalt med De og hr/fru
efterfulgt af efternavn. Ved starten
på Skt. Klemensskolen blev der
klassevis stillet op i rækker i skolegården, og læreren vi skulle have, kom og ledsagede os ind, til
det lokale der skulle undervises i.
Det var også meget forbudt, at opholde sig indendørs i frikvartererne.
Alt medens jeg passede skole, fritidsinteresser og fritidsarbejde
skete der store forandringer med
og omkring huset og familien, der
var løbende projekter der trængte
sig på. Ret hurtigt, efter der blev
lavet indlagt vand, blev der lavet
rigtigt wc i et lille rum der var forberedt dertil, stadigvæk kun med
koldt vand i vandhanerne.
Siden blev der lavet centralvarme,
det betød at der kom varme i hele
huset, og der blev
lavet badeværelse
i kælderen.
Det betød at min
far havde nok at
gøre med at skrabe penge sammen
til alt det der skulle laves. Han havde en meget konservativ holdning
til det med at
8. klasse Skt. Klemensskolen 1963 Vor lærer hr. J. Tølløse
kvinder skulle arFra venstre sidder: Anna Margrethe, Anita, Hanne, Erik S.,
bejde ude, og på
Erik B. T., Gunnar, Poul Erik, Grethe, Lene, Ole og Elmer.
den måde være med
til at tjene til familiens underhold.
og Birkebakken var i gang. Her fik
Vores mor skulle bestemt ikke ud
jeg stiftet bekendtskab med at forpå arbejdsmarkedet!
skalle lofter, og smøre tømmer
Så der blev bygget et skur til humed Solignum, samtidig med at
set, hvor han i en periode stod og
jeg kunne følge svendenes arbejbandt halmmåtter, som blev solgt
de.
til gartnere, hvor de blev brugt
Medens jeg gik i 7 klasse skulle
som vintermåtter.
jeg også konfirmeres, så der blev
Derefter blev det havefliser, han
gået til præst hos pastor Balslev,
gik i gang med at lave. Det stod på
en tid jeg husker som en positiv
i mange år, og han fik opbygget en
oplevelse, og jeg blev konfirmeret
rigtig stor kundekreds, og da det
den 1. april 1962. Festen blev
var en periode, hvor der blev bygholdt derhjemme, hvor soveværelget rigtig meget i hele området,
set var blevet ryddet, og hele famivar der altid nok at lave med flilien var samlet med mig som
serne.
”hædersperson” uha uha !
Det var arbejde der blev lavet efter
I hele min skoletid kan man godt
han havde passet sit fuldtidsarbejsige, at der var disciplin, alle læreTølløse var bornholmer. Så vi fik
set og oplevet rigtig mange ting på
turen.
Som noget helt nyt på det tidspunkt, fik vi i 8. klasse lov til at
komme i erhvervspraktik og det
endda 2 gange. Den første periode
var jeg ude hos købmand Hans
Nielsen i Hjallese, hvor jeg stiftede bekendtskab med en rigtig
gammeldags købmandsforretning
med diskbetjening, her blev der
sagt: ”til tjeneste” i stedet for:
”hvad skulle der være”. Her blev
de fleste kolonialvarer vejet af, så
det var noget af det, jeg fik rig lejlighed til at stifte bekendtskab
med.
Min anden praktikperiode var som
tømrer, det forgik lokalt hos Tømrermester Ernst Andersen. Det var
dengang byggeriet af Skovbakken

de, først som arbejdsmand, siden
som sjakbajs og formand på byggepladser rundt omkring på Fyn.
Tiden igennem er der så foretaget
tilbygninger til huset, der blev
bygget udhus med garage, og siden er stuen udvidet med ca. 40
m2 og en udestue, som rammerne
om familien er blevet rummelige.
Vi kan godt sige at det også har
været tiltrængt og nødvendigt, for
familien er løbende vokset, i 1959
kom min søster Dorte til, og min
bror Ole blev født i 1967.
Jeg sluttede skolegangen på Skt.
Klemensskolen efter 8. klasse, før
sommerferien i 1963. hvor jeg
startede som lærling hos en købmand i Heden, en landsby ca.
midtvejs mellem Odense og Fåborg. Der boede jeg på et værelse
og spiste med købmandsfamilien,
men jeg kom hjem hver weekend,
når forretningen lukkede lørdag
eftermiddag.
Derfor var det stadig mine gamle
venner fra skolen, og nabolaget
jeg havde mest med at gøre, og i
den periode begyndte vi at gå til
fester hos hinanden og baller i forsamlingshuse, indimellem var der
også halballer. Det var store baller, der blev afholdt for at samle
penge ind til opførsel af sportshaller, bl.a. i Dalum.
Efterfølgende er der kommet mange børnebørn og siden oldebørn
til, så der er stadig behov for
plads, når familien bliver samlet
på Volderslev Mark.
Min far døde i august 1977, det
betød at vor mor for første gang
siden sin ungdom skulle ud på arbejdsmarkedet.,Det blev en hård
periode, for vores lillebror Ole var
kun 10 år, så der var nok at se til,
men mor fik taget kørekort, og job
i hjemmeplejen, hvor hun var indtil hun gik på efterløn, da hun havde optjent anciennitet til det.Vores
mor lever endnu og tager glad og
gerne imod os alle i huset, der nu
ligger på Grønvej i Odense S.
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