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Foreningens beretning for 2012 
Af Eva Kristensen  

Generalforsamlingen den 14.februar 2012. 
Bestyrelsen konstituerede sig, med mig som formand, Jørgen Hansen som næstformand, Hans Damgård som 
kasserer, Carsten Bormlund  og Ruth Alexandersen som bestyrelsesmedlemmer, Kaj Jensen og Steen Kristen-
sen som suppleanter. 
 
Lørdag den 12. maj. 
 Vi var på forårstur til Langelandsfortet, vi var ca. 70 medlemmer vi kørte i to busser, det var meget spænden-
de at besøge fortet, bagefter fik vi kaffe med  hjemmebagte boller og kringle.  På vejen hjem fik vi et ophold 
hvor vi fik set de vilde heste. Det var en rigtig fin tur og en stor oplevelse, selv om det blæste meget, det var 
en fornøjelse for foreningen der var så mange der ville med, det er vi meget glade for. 
 
Lørdag den 8. september.  
Vi havde en udstilling sammen med Brobyggergruppen ved Rema 1000, der var ikke så mange der kom og 
besøgte høstmarkedet, selv om det var godt vejr. 
 
Tirsdag den 9. oktober. 
Vi havde  foredrag, hvor Carsten Abild holdt foredrag om Landsbyerne, det var et meget interessant foredrag 
hvor Carsten Abild kom rundt om mange ting. Det er også meget glædeligt i kommer så mange, når vi holder 
noget i foreningen. 
 
Lørdag den 10. november. 
Vi lavede  en udstilling om livet i landsbyen.  Den var ikke ret godt besøgt, men vi hyggede os sammen med 
dem, der var mødt op og fik os en god snak over en kop kaffe. Mon det skyldes vi på samme meddelelse invi-
terede både til foredrag og udstilling samtidig, det vil vi gerne have en melding om fra jer. 
 

Efter den 1. april har vi ingen arkivleder. Vi har spurgt mange, men der er ikke nogen der har sagt ja. Jo, om 2 
år har vi et nyt emne til arkivlederstillingen i foreningen. Jeg har talt med Johnny Wøllekær i Stadsarkivet 
hvad vi så kan gøre. Vi kan nedlægge arkivet, men på seneste bestyrelsesmøde var vi rørende enige om, at det 
ville vi ikke. Vi kan vælge en midlertidig arkivleder for to år, men det var ikke muligt at overtale nogen til det-
te.På et bestyrelsesmøde talte vi om hvad vi kunne gøre. Da der ikke var andre muligheder kunne man vælge 
mig til midlertidig arkivleder for 2 år, det vedtog vi.. Alle har lovet at støtte op om dette. 
 
Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne der trofast kommer når vi kalder. Og jeg vil også sige en stor tak til  
bestyrelsesmedlemmerne og arkivmedarbejderne for det store ulønnede arbejde de gør for foreningen og  
arkivet. 
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Arkivets årsberetning  
v. Mogens Jensen  

Året 2012 har været et godt år for vores lille arkiv. 
Vi fortsætter med at overføre data fra vores gamle 
system til Arkibas, vores nye edb-program, men det 
går langsomt, så vi skal nok få et par år til at gå 
med denne manøvre. Dette kæmpearbejde gør vi 
kun for at andre ude i den store verden med tiden 
skal kunne få adgang til vores arkivalier og dermed 
adgang til informationer om de mennesker, der gen-
nem tiderne har boet i Sognet. Det kan specielt ha-
ve interesse for dem, der dyrker slægtsforskning. 
 
Vores maskinpark 
Vores maskinpark er up to date og fungerer upåkla-
geligt. Det har hjulpet gevaldigt, at vi har købt en 
fælles server, hvor alle vores data ligger. Så funge-
rer de andre computere som en slags satellitter. På 
den måde behøver de ikke at være særlig kraftfulde. 
Vi har dog måtte skifte en af dem ud fordi den ikke 
fungerede længere. 
 
SLA-Fyn 
Vores arkiv er medlem af SLA-Fyn, som er sam-
menslutningen af lokalarkiver på Fyn. Det har den 
fordel blandt andet, at vi kan sende medarbejderne 
på kursus til en fordelagtig pris. Det er dels generel-
le kurser, som giver en almen viden om arkivarbej-
de dels mere specielle kursus i programmet Arki-
bas, der er det edb-program de fleste arkiver efter-
hånden anvender. 
 
Arkivsamvirket for Odense Kommune 
Vores arkiv er også med i Arkivsamvirket for 
Odense Kommune. Det giver os muligheder for 
kontakter med andre arkiver i kommunen dels med-
fører det et væsentlig økonomisk bidrag fra kom-
munen. I forbindelse med digitaliseringsprocessen 
altså overføring af data fra papir til digitale medier 
har vi ud af den pulje, som kommunen har afsat til 
arkiverne fået mulighed for at anskaffe dels en eks-
tern harddisk på væsentlig størrelse, så vi har rige-
lig plads til alle vores billeder og film dels en scan-
ner, der kan scanne vores billeder i en høj kvalitet. 
Begge dele er vi naturligvis glade for. Igennem ar-
kivudvalget i Odense kommune får vi også direkte 
økonomisk støtte. Den varierer lidt fra år til år og 
var i 2012 2000kr 
 
Scanning af dias og film 
På Stadsarkivet er vi også tilbudt at få scannet vores 
dias i en god kvalitet, noget vi ikke har kunnet gøre 
selv tidligere. Da vi kun kan få scannet 100 dias pr 
år, kan jeg godt se, at det også vil være et arbejde, 
der vil tage nogle år. 
Vi er nu færdige med at revidere den gamle sogne-
film, og den kan nu købes i DVD-format lige til at 
putte i DVD-afspilleren der hjemme.  

     
Brobygningsgruppen 
Arkivet har nu i snart flere år deltaget i arbejdet 
med Brobygningsgruppen. Intensionen var, at skabe 
større forståelse mellem den del af Skt. Klemens 
der ligger øst for Skt. Klemensvej og ”Øster-
Vesterdalen”. Et forsøg på at mindske de mange 
fordomme, der hersker de to områder imellem. 
Trods en stor arbejdsindsats og forskellige initiati-
ver – Julemarked høstmarked foredrag osv. hvor 
arkivet deltog med forskellige udstillinger, må jeg 
nok erkende at vores ambitioner om at skaffe større 
forståelse for hinanden er det ikke lykkedes. Jeg vil 
ikke opfordre til at man afbryder samarbejdet med 
Brobygningsgruppen, men mener, at vi nok kunne 
bruge vores kræfter på en anden og for arkivet mere 
lønsom måde, hvor vi kunne eksponere arkivet bed-
re.. 
 
Ny arkivleder 
Tølløse, som de fleste af jer kender, sagde da han 
var blevet 70 at han nu havde en alder, som beretti-
gede ham til at stoppe som arkivleder. Jeg er selv 
75, og nu synes jeg, at det er på tide, at der kommer 
en anden, - meget gerne yngre person - til at stå ved 
roret i arkivet. Jeg vil naturligvis fortsætte mit ar-
bejde i arkivet og være til disposition for min efter-
følger med hjælp og vejledning i den udstrækning 
vedkommende måtte ønske det. Selv fortsætter jeg 
som formand for SLA-Fyn, som jeg har fortalt lidt 
om tidligere. 
 
Nye medarbejdere 
Arkivet har fået to nye medarbejdere nemlig Jørgen 
Hansen, som har levet en stor del af sit liv her i 
Stenløse sogn og den anden Ebbe Lastein, der er 
specialist i EDB og som har været bagmanden bag 
oprettelse af vores nye medlemskartotek og nu vil 
hjælpe os med at får etableret en hjemmeside.. 
 
Tak 
En stor tak til arkivmedarbejderne, som troligt mø-
der op mandag efter mandag enten om formiddagen 
eller om eftermiddagen og yder en stor indsats og 
tålmodigt finder sig i mine forskellige påhit. 
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Mine erindringer om min farfar og far der begge 
var mælkemænd i Stenløse. 

 

Min farfar Hans Jørgen 
Christian Hansen er født i 
1890 i Kølstrup Sogn og 
flytter til Stenløse i 1917. 

 

 

 

Min farfar køber ejendommen Svenstrupvej 17 
(Rosenhuset) hvor han etablerer et frilandsgartne-
ri. 

I 1924 bliver han gift med min farmor Anna Jo-
hansen. De driver nu 
sammen ejendommen og 
kører på torvet i Odense 
og afsætter de grøntsager 
de producerer. 

De får 3 børn hvoraf kun 
1 overlever nemlig min 
far, der bliver født i 
1927. 

I 1946 sælger de ejendommen Svenstrupvej 17, og 
køber et parcelhus på Svenstrupvej 36. 

 

Der var ikke plads til hest og mælkevogn på Sven-
strupvej 36, så hesten var opstaldet hos Svend 
Christensen (Svend smed) Svenstrupvej 56. 

Dengang var ingen af ”bakkerne” bygget, så der 
var folde til hesten ved Svend smeds ejendom. 

Jeg husker ikke hvor farfar fik leveret mælken fra, 
da der var mejeri både i Sanderum og Dalum. Jeg 
husker dog at en vognmand kom med mælken 
hver morgen, og hans navn var Johannes. Han 
blev senere ansat ved Falck og var med til at rejse 
spær på en stor del af husene der blev bygget i 60-
erne. Falck havde dengang en entreprenørafdeling 
hvor Johannes kørte rundt med en bugseret kran til 
sådanne opgaver. Jeg husker at når han blev om-
talt, så blev han kaldt ”Johannes højkran” for det 
var Falcks største kran, og mange falck-folk havde 
kælenavne. 

Farfar kom langt omkring med mælk i løbet af da-
gen. Turen gik til Svenstrup, Stenløse, videre til 
Volderslev og Lindved. 

Maleren Knud Åge Larsen har lavet en tegning af 
mælkemanden og hans hest på Lindved Bygade. 

Da Møllebakken og Kildebakken blev bygget be-

gyndte min farmor at hjælpe til med at bringe 
mælk ud. Hun havde en lille 2 hjulet vogn, som 
blev læsset med mælk til de 2 omtalte ”bakker” og 
så gik hun sin faste morgentur i mange år. 

Der var typisk en aftale om samme levering hver 
dag, ellers satte man en sammenrullet seddel i top-

Mælkemand i Stenløse Sogn 

Af Jørgen Hansen 
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pen af de tomme flasker som skulle retur. Man be-
talte gerne for den leverede mælk en gang om 
ugen, enten ved at komme ud og betale ved vog-
nen, eller lægge penge i et stykke foldet papir sam-
men med de tomme returflasker. 

Dengang var det helt naturligt at lægge penge frem 
på den måde uden de blev stjålet. 

Da min farfar fylder 67 år i 1957 har han sikkert 
ønsket at blive pensionist. Han havde således også 
været mælkemand i ca. 10 år, og antallet af kunder 
var vokset i takt med at der blev bygget flere huse.  

Min far havde været ansat ved Sydfynske Jernbaner 
som lager og pakhusarbejder i en periode, og deref-
ter arbejdede han på Bellinge Frugtlager. 

Samtidig med at farfar gik på pension, så gik he-
sten og den gamle mælkevogn også på pension. Jeg 
husker min far var helt i København for at hente 
den nye mælkebil en Bedford. Han var kommet 
hjem sent om natten, og næste morgen stod den der 
en sort Bedford. Den skulle så til maleren inden 
den blev taget endelig i brug, og da dagen oprandt, 
skulle der tages et billede, for det var en af de før-
ste motoriserede mælkebiler på mejeriet. 

Min far hentede mælk på Mejeriet Odense på 
Grønløkkevej.  Mejeriet Odense opstod i 1953 ved 
sammenlægning af mejeriet Sanderum og mejeriet 
Pasteur. Mejeriet var i 1953 et af Europas mest mo-
derne mejerier. 

Jeg husker bygningerne som meget nye, når jeg var 
med på mejeriet. Det var et spændende sted at 
komme, både at se der blev fremstillet mælk og 
smør, men også at der var en stor hestestald fyldt 
med heste, samt en staldmester der sørgede godt for 
hestene efter dagens arbejde. 

Huset på Svenstrupvej blev udvidet med en tilbyg-
ning ud mod gaden på Kildebakken. Der blev plads 
til en lille forretning, og en garage til mælkebilen 
ved siden af. 

Nu blev det muligt selv at hente mælk i mejeriud-
salget, hvor mælken blev opbevaret på køl i nogle 
store køleskabe. Udvalget af varer i butikken blev 
udvidet så man nu også kunne købe brød leveret af 
bagermester Brandt på Læssøgade.  

Forretningen holdt nu også åbent søndag formid-
dag, så kunderne kunne købe friske rundstykker til 
morgenbordet.  

På det tidspunkt var der klare regler for hvilke va-
rer de enkelte forretninger måtte forhandle, så det 
betød f.eks. at købmanden ikke måtte sælge mælk, 
og mejeriudsalget måtte ikke sælge smør om søn-
dagen, men gerne de øvrige dage. 

Det var lidt svært for kunderne at forstå de ikke 
kunne få en pakke smør med til rundstykkerne, så 
der er sikkert kommet en pakke smør ned i posen 
når ingen så det. 

Mælkebiler ved mejeriet Odense 

Marie, Gunner og Annelise ved den nye garage 

Gunner ”Mælkemand” ved den nye bil 



 7 

 

Byen voksede meget fra 1960 og fremad, og det 
betød at forretningen blev for lille, så garagen blev 
lagt til forretningsarealet. 

I takt med der kom flere kunder blev arbejdsdagen 
også længere for mælkemanden, og mælken, der 
blev hentet på mejeriet tidligt om morgenen, havde 
ikke godt af at stå i en varm mælkebil hele dagen 
på en varm sommerdag. Så om sommeren fik mæl-
kemanden udleveret store blokke af is på mejeriet. 
Isen lå så ovenpå mælken i bilen og holdt den kølig 
hele dagen. 

Juletiden var en travl og spændende tid. Det starte-
de med at forretningen blev pyntet til jul med nisse-
landskab i vinduet til forretningen, og på den over-
dækkede terrasse bag forretningen blev der lavet 
julestue med nissemand og kone i naturlig størrel-
se. Juletræer på taget af forretningen og i haven 
med elektriske pærer. 

Juleaften var den helt store dag med salg af masser 
af mælk og specielt piskefløde til sovsen og risala-
manden. 

Familie og venner hjalp til denne dag, hvor der ofte 
var bud flere gange til mejeriet for at hente ekstra 
forsyninger, oftest piskefløde. Dengang holdt for-

retningerne lukket i julen og mælkemanden kom 
først igen 3-juledag. 

 

Jeg husker disse juleaftner som en aften hvor der 
ofte først var fyraften ved 17-18 tiden efter at have 
været stået op tidligt om morgenen. Det betød at vi 
alle var trætte, så når vi havde spist og sunget lidt 
julesalmer, så var det i seng. 

Jeg var ikke så gammel før jeg var med som mæl-
kedreng for at tjene lidt lommepenge. Ofte var vi 2 
om lørdagen hvor der var betalingsdag for den 
mælk, der var leveret i løbet af ugen. Der blev dag-
ligt noteret i en bog, hvor meget der var leveret for, 
og lørdag blev ugens køb talt sammen på stedet af 
mælkemanden. Vi sørgede for at levere den ind-
købte mælk på trappen ved huset, og tage de tom-
me flasker med retur.  

Midt i 60-erne blev mælken ikke leveret i flasker 
mere, men nu blev den tappen i plastikposer. Nok 
var plastikken poserne var fremstillet af tykkere 
materiale end de plastikposer vi kender i dag, men 
de gik ofte i stykker. Kunderne skulle ligeledes kø-
be en kande som posen skulle sættes i, foruden den 
var det svært at hælde mælken. 

 

Juleudsmykning i butikken. 

Kusk Kristian, Jørgen, Annelise og Jane. 
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Det holdt ikke så længe med disse plastikposer, og så 
kom der heldigvis mælk i papkarton. De var nemmere 
og håndtere på alle måder. 

Der begyndte også at komme en række nye mælkepro-
dukter f.eks. yoghurt med forskellige bær i. 

I skolen fik vi i flere år 2,5 dl mælk også kaldet skole-
mælk til vores medbragte madpakke. 

Mælken blev leveret af mælkemanden og pedellen 
sørgede for den blev fordelt til eleverne. 

Min farfar havde for mange år siden solgt det bagerste 
af haven fra til naboen for at sønnen kunne bygge et 
værksted til møbelpolstring. Sidst i 60-erne flyttede 
værkstedet til større lokaler, og der blev nu ombygget 
og der åbnede en bager i lokalerne. 

Med alle de nye tilflyttere der var kommet på det tids-
punkt var der et grundlag for at etablere en bagerfor-
retning i byen. Det var jo i den periode hvor man fik 
gæster til kaffe søndag eftermiddag, og så skulle der 
flødeskumskager på bordet. 

Andre forretninger måtte nu også sælge mælk, så for-
retningsgrundlaget for mælkemanden var ikke det 
samme mere. 

Konsekvensen blev at forretningen lukkede i 1970 

I 1920 flytter hans søster Magda Marie Hansen også 
til Stenløse og bliver gift med malermester Mads Pe-
der Madsen.  

Det er beskrevet i årsskriftet i 2011. 

Annelise Hansen og Jane Stampe ved mælkevogn mejeriet Odense 

Mejeriudsalget en vinterdag 

Eftermiddsgakaffe i haven 
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Da de blå spejdere kom til Stenløse/Fangel. 

Af  Dorte Windeballe 

Peter Schmidt og undertegnede 
var spejdere i Det Danske Spej-
derkorps i 10. Odense. Peter som 
klanleder og jeg som ulveleder. 

Peter købte hus i Sct. Klemens 
(Skovbakkevænget) – der var ik-
ke så mange huse på det tids-
punkt, men langsomt blev der 
bygget flere og flere huse og en 
af Peters store klanspejdere flyt-
tede med familie til Sct. Klemens.  

Efter et ”stort” pres fra klanspej-
derne i 10. Odense fik de overtalt 
Peter til at starte spejderarbejdet 
op i Sct. Klemens.  

Huset var ikke særlig møbleret så 

der blev holdt tropsmøder i den 
store stue – patruljemøderne blev 
holdt i Børnenes egne hjem. 

I bunden af vores ”have” på 
Skovbakkevænget på 1 tønde-
land,  blev der bygget en land-
damshytte (en form for jordhule) 
her blev der da den var færdig 
holdt patruljemøder. 

På Sct. Klemensskolen startede 
der kort efter en ulveflok (alder 
fra 8-12 år)  

Medlemmerne var kun drenge. 
Karen Andersen havde et par pi-
ger som var blåmejser inde i byen 
– hun starte derfor forsigtigt op 

med blåmejser – møderne blev 
holdt på skolen. På det tidspunkt 
var vi to korps Det Danske Dren-
ge Spejderkorps og det Danske 
Pigespejderkorps først i 1974 
blev korpsene slået sammen, men 
vi fandt hurtigt ud af at samarbej-
de og i 1972 hvor vi overtog det 
gamle kommunekontor på Sven-
strupvej fik vi også fælles lokaler.  

Vores officielle navn var 17. 
Odense, men drengene arbejdede 
med navne fra Camelot 
”Ridderne om det runde bord” så 
da vi ”fik” huset kom det natur-
ligvis til at hedde Camelot. 

Der skulle også findes en tørklæ-
defarve – drengespejderne havde 
forskellige farver tørklæder i 
grupperne hvorimod pigerne alle 
havde grønne – efter megen debat 
– (ulvelederne mente at vi skulle 
have et hvidt tørklæde med rød 
kant ) fik vi overbevist forældre 
og ulvelederne om at hvidt sjæl-
dent ville være hvidt –  vi endte 
med et halvt rødt og blåt – hjem-
bragt fra England – det kom sene-
re til at passe vældig godt – to 
tilfældige farver – rødt for piger 
og blåt for drenge og Lars vores 
poetiske tropsleder skrev sangen 
– Da farverne sku’ vælges.  

Alt skulle være rødt og blåt – en 
rød og blå sok .  
Temaet var som sagt Ridderne 
om det runde bord så derfor skrev 
Lars Camelot sangen  
– mel.: Her i kardemomme…… 
 
 Tro’de  du at middelalderens rid-
dersmænd var væk 
At de døde stille bort og siger ej 
et kvæk  
Så må du tro om min ven , for 
hør: jeg siger nu 
At  i Sct. Klemens lever de end-
nu. 



10  

 

For her hos os i Camelot 
(som var Kong Arthurs kongeslot) 

 
Blandt spejdervenner, der er godt 
Der er humøret højt og flot. 
De gamle ridderidealer lever stadig her hos os 
Ja, vi er morderlig galante og vil også gerne slås. 
En ridder af det runde bord, 
Ja, du kan stole på hans ord. 
 

Sommerlejre er jo her vi rigtig udfolder os. Ca. hvert 
4. år tager de store spejdere til udlandet. For at pri-
sen ikke bliver for voldsom har vi igennem årene 
fundet på forskellige ting – flasker/aviser ind til 
kommunen fandt ud af at det kunne de også tjene 
penge på. Uddeling af telefonbøger – reklamer og da 
turen gik til Grønland lavede spejderne en cafe på 
Godsbanegården og Solvognen i forbindelse med 
Nordisk Quiltetræf. Der blev også tilbudt madpakker 
til hjemrejsen fra Odense. ( jeg er jo også Patchwor-
ker, derfor) 

Vi har været i Skotland mange gange og der været på 
lejr med de skotske spejdere og efterfølgende været 
privat indkvarteret så mange af de ”gamle” Camelotter 
har stadig venskaber der fra. 

 

Sidste udenlandske sommerlejr gik til Island det var 
lige omkring askedskyen men heldigvis kom den ikke 
til at forstyrrer tur – men alle havde lava støv med 
hjem. 

En anden form for sommerlejr er de store fælles som-
merlejre kaldet Blå Sommer. Der bliver bygget en telt 
by op til ca. 20.000 spejder fra hele verden – det er et 
kæmpe arrangement med mange frivillige hjælpere 
Camelot har flere gange leveret folk til disse arrange-
menter og naturligvis har vi altid deltaget med hele 
gruppen.  

 

Island 2010 
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Sommeren 2012 bliver helt speci-
el der afholdes en fælleslejr for 
alle uniformerede korps i Dan-
mark i Holstebro.  Man regner 
med at der vil deltage omkring 
35.000 spejder også fra andre lan-
de. 

Da jeg har været med i alle 40 år 
har jeg haft mulighed for at følge 
udviklingen omkring de mulighe-
der unge mennesker har haft og 
har. Der er ingen tvivl om at det 
at have et godt spejderliv med i 
bagagen er en god ballast at have 
( ja, man kan ende som statsmini-
ster hvis man har de lyster – Lars 
Løkke har været KFUM’er i man-
ge år) 

Hvordan har dagliglivet så formet 
sig i alle de 40 år ? 

Vi har næsten altid haft rigtig go-
de ledere og et godt forældresam-
arbejde uden forældrenes opbak-
ning kan der ikke drives fornuf-
tigt spejderarbejde. 

I perioder har vi haft ”rene ” pige 
og drenge patruljer (12-16 år) og 
til andre tider blandede patruljer.  

Tit var det drengene som gerne 
ville lave mad og så byggede pi-
gerne lejrarbejder – i en periode 
var vi aldrig afsted på en week-
endtur uden der blev bygget en 
sauna – andre perioder var det 
mad du finder i naturen eller store 
lejrarbejder. 

Er spejderbevægelse ikke på vej 
nedad – nej det er faktisk  på vej 
frem igen. Det Danske Spejder-
korps er en levende organisation 
vi følger ikke kun gamle damer 
over vejen og binder knuder og 
bager snobrød – når nogle af mi-
ne kollegear i sin tid spurgte mig 
omkring mit spejderarbejde sagde 
jeg  som oftest – vi arbejder lige 
så professionelt som i en virk-
somhed vi holder ledersamtaler 
taler visioner forskellen er bare at 
når jeg er der,  har jeg noget an-
det tøj på. Vi er også opmærksom 
på det enkelte barn og forsøger at 
give alle en  succes  og en større 
selvtillid. 

Mit motto i alle årene og som jeg 
stadig bruger er – hver i sær kan 
vi ikke så meget –  men sammen 
kan vi det hele – og så bør jeg vel 

også – hvis nogle ”gamle Came-
lotter læser dette – huske min an-
den meget ofte sætning. 

. Du kan dobbelt så meget som du 
selv tror og 10 gange mere end 
din mor tror.  

Jeg vil vove den påstand, at vi der 
har været spejdere har et menne-
skesyn og en indlevelsesevne 
som kan bruges i alle lives for-
mer. 

Dorte Windeballe 

 Gruppeleder i 40 år spejder siden 
1955 og stadig i gang. 
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En krønike er en kronologisk be-
retning, der er centreret om et te-
ma. Den er ikke analyserende. 
Det drejer sig om historier, ikke 
historie. Krøniken er moralsk op-
byggende, og den tjener et for-
mål. 
Der findes ingen kildekritik, for-
stået som en historievidenskabe-
lig kildekritik, i en krønike. 
Således orienteret vil jeg prøve at 
give mig i kast med sådan en. 
Engang omkring 1940 kom der 
en familie til Skt. Klemens. Hvor 
de kom fra, eller hvorfor de kom 
netop hertil, ved jeg ikke. Som de 
fleste nok har bemærket, er det 
før min tid og 
”kendsgerningerne”bygger på 
beretninger fra min far og senere 
min egen hukommelse. 
Familien, der bestod af far og 
mor og seks børn var meget fat-
tig, og havde ikke noget med sig. 
I starten havde sognerådet ikke 

anden mulighed end at lade dem 
bo i forsamlingshuset, men det 
var ikke en holdbar løsning. Der-
for satte sognerødderne sig sam-
men for at tænke. Det har nok 
været gårdmænd næsten alle sam-
men, og det passer godt nok med 
den løsning, de kom frem til. 
På en matrikel i Svenstrup Dam-
have som tilhørte Højgård, 
(dengang Trindekærgård) var der 

et hus, der engang havde været 
benyttet til beboelse. Allerede 
dengang var det længe siden. Hu-
set var forfaldent, og uden døre 
fungerede det som læskur for sto-
re kalve og kvier, der græssede 
området om sommeren. Derfor 
var det en genial og billig ide' for 
kommunen, at overlade området 
til den fattige familie. De nærme-
re omstændigheder i forbindelse 
med overtagelsen kender vist in-
gen; men 
senere i min krønike viser det sig 
at have en vis betydning. 
Ved samme lejlighed blev det 
arrangeret sådan, at de fire ældste 
af børnene kom på Brejninge, 
som var en institution eller snare-
re et område mellem Børkop og 
Vejle, der var opholdssted for 
udviklingshæmmede arbejdsdyg-
tige. Indtil 1959 var det et afson-
dret selvforsynende område, der 
rummede åndssvage patienter, 

ugifte plejere, 
læger og admi-
nistration. I 
yderkanten af 
området var der 
en hel landsby 
med håndvær-
kere, gifte 
funktionærer 
og andre, som 
samarbejdede 
med institutio-
nen. 
Resten af fami-
lien Madsen 
bestod af 
Georg, hans 
kone, som i 
hvert fald ikke 

mange har kendt navnet på, og de 
to yngste børn Inge og Inger flyt-
tede ind i huset, og siden den dag, 
vil jeg påstå at kommunen ikke 
havde mere ulejlighed med dem. 
Georg var ubetinget familiens 
overhoved og beskytter og også 
afgjort den klogeste. I dag ville 
man have kaldt dem evnesvage. 
Datidens betegnelse var åndssva-
ge, og det passer i dette tilfælde 

meget bedre på familien, da de 
var stærke på alle andre områder 
end end åndens. Georg var en 
meget spinkel mand, der nærmest 
stod og svajede, når han ikke fo-
retog sig noget. Det jeg husker 
mest om hans udseende var, at 
han kun havde nogle få tænder 
tilbage. Som dreng tænkte jeg en 
del på, om de sidste egentlig var 
til nogen nytte, når de ikke sad 
overfor hinanden i over-og under-
munden. Hans kone, som ingen 
så meget til, brugte sin tid i huset. 
De to yngste af børnene, 
som må have været små, da fami-
lien kom til, gik senere i Stenløse 
Skole. Den yngste Inge gik i sam-
me klasse som jeg selv, da Horst 
startede som ny lærer. Dengang 
havde han to årgange i samme 
klasse, og klassen var rummelig i 
enhver henseende. 
De fire ældste af børnene Erling, 
Villiam, Ingrid og den ældste 
som jeg ikke kan huske navnet på 
ved vi ikke så meget om, da de 
kun var hjemme på besøg en 
gang imellem. Georg sagde om 
dem, at ingen af dem var tovlige. 
De var bare en smule bagefter. 
Med stor flid og opfindsomhed 
fik Georg huset sat i stand med 
døre og vinduer og det hele 
inden den første vinter. Det ene-
ste jeg husker, min far har fortalt, 
var at Georg rensede en stak af 
gamle mursten, som han hentede 
på gården. Strå til taget hentede 
han på egen grund udenfor huset. 
Som jeg husker huset, var det 
pænt og kalket med tjæret sokkel 
og køkken, gruekedel og komfur 
i et rum, og stue og soverum i 
resten. Georg nåede aldrig i sin 
tid i Damhaven at få indlagt vand, 
men brønden var lige udenfor 
køkkendøren, og den behøvede 
ikke at være ret dyb for vandspej-
let var næsten i jordhøjde. Georg 
sagde at vandet var rent, fordi der 
var dafnier i det, og det syntes jeg 
dengang var meget logisk. 
Hvad levede de så egentligt af ? 
Madsen, som vi kaldte ham på 

Krøniken. 
Af Hans Damgaard 

Resterne af det hus familien fik anvist 
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Damgård,var daglejer. Der må have 
været en takst for daglejere i land-
bruget, og den fik Madsen. Det var 
mest på Damgård han arbejdede, 
men han kom også andre steder på 
gårdene. Jeg tror, at når man var 
sammen til ”pølsegilderne”var det 
sådan, at en kunne sige, at han ikke 
havde så meget til Madsen for tiden 
og spørge, om en af de andre kunne 
have ham et stykke tid, så Madsen 
var aldrig arbejdsløs. 
På Damgård var der beskæftigelse i 
høst med at sætte kornneg sammen 
på marken og senere at lægge nege-
ne i lag i laden, så det var nemt at 
få fat i dem igen, når de skulle tær-
skes. Somme tider gik det så stærkt, 
at Madsen ikke kunne få fat i dem 
alle sammen og havde nok at gøre 
med at holde sig ovenpå. Så trøste-
de man sig med, at det også var 
ham, der skulle finde dem frem 
igen, når de skulle tærskes om vin-
teren. Efter støvende høstarbejde 
kunne vi alle sammen spytte sort. 
Alligevel var jeg som dreng impo-
neret af Madsen, når han spyttede. 
Min far sagde, at de små æsker jeg 
kunne finde forskellige steder, var 
tegn på at Madsen brugte skråto-
bak. 

I høsten gav karlene Madsen for-
skellige øgenavne, men dem grine-
de han bare af, og jeg tror ikke, der 
var tale om mobning. Et af dem, jeg 
kan huske, var Georg Formby. 
Dengang vidste jeg ikke, hvem det 
var, men nu ved jeg, at det drejede 
sig om en engelsk komiker, der 
dengang optrådte med sang og ban-
jo og også medvirkede i flere film. 
Med hensyn til adfærd var sam-
menligningen ikke god, men jeg må 
indrømme, at jeg efter at have set 
billeder af den anden Georg, synes 
der var en vis lighed. 
Om efteråret var der sukkerroerne. 
Der var tale om en tarif efter areal, 
og så var der arbejde til hele famili-
en i marken. Det blev den daglige 
arbejdstid ikke kortere af. Roerne 
blev taget op med gaffel og banket 
af for jord ved, at man slog dem 
sammen to og to. Derefter blev de 
lagt. 
pænt i rækker, hvorefter de med 
roekniv blev skilt fra toppen og lagt 
i fine små stakke top og rod hver 
for sig. Resten af arbejdet med at 
læsse roerne og køre dem til bane-
vogn på stationen og senere roetop-
pen hjem til ensilering, klarede kar-
lene. Sæsonen for roehøst var fra 

først i oktober til omkring begyn-
delsen af december. 
Derefter hjalp Madsen vejmanden 
med at sætte snehegn op, og så 
snart der faldt sne, var han en del af 
holdet, der holdt vejene farbare. 
Opgaven med snerydning var på-
lagt gårdmænd, husmænd og andre 
erhvervsdrivende, og her var der 
også arbejde som daglejer for dem, 
der var i stand til at betale sig fra 
forpligtigelsen. 
 
 
Familien benyttede sig også af mu-
ligheden for at supplere lønindkom-
sten på forskellig måde. Både foran 
huset og bagved var der jord, der 
kunne udnyttes. På Damgård kunne 
Madsen låne heste og plov om ef-
teråret, og jeg kan huske, at arbejde 
som harvning om foråret kunne kla-
res med lån af et par led af en har-
ve, som familien selv kunne træk-
ke. På Torvet i Odense, som Mad-
sen cyklede til, blev der solgt ærter 
i bælge og andre grønsager. 
Min far har fortalt mig, at Madsen 
lærte at cykle på isen på den nær-
liggende tørvegrav, fordi der var 
dejligt jævnt at køre, og det må han 
så også have overlevet. Under og 

Dette er det eneste billede vi har af Georg Madsen 
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efter krigen, hvor man havde 
svært ved at få cykeldæk, måtte 
han en overgang køre på fælgene 
uden dæk, men det var jo nok på 
grusvejen. 
På et tidspunkt blev der ved egen 
hjælp bygget et lille hønsehus, 
hvor der også var plads til en gris. 
Som dreng var jeg med min mor 
dernede til Jul med en flæskesteg. 
Det var ikke fordi vi syntes at de 
var fattige; men kun som en er-
kendtlighed for godt arbejde, og 
det holdt så op da de selv fik en 
gris. 
Vintrene under krigen var meget 
hårde med megen frost og sne, og 
ved tøbrud var der store over-
svømmelser i mosen. En af de 
vintre har min far fortalt mig om. 
Madsen vågnede om natten og 
følte at noget var galt. Han holdt 
armen ud over sengekanten og 
konstaterede, at der stod vand på 
gulvet. Så galt var det heller ikke, 
og madrassen var da tør endnu, så 
han lagde sig til at sove igen. 
Senere på natten vågnede han på 

en våd madras, og så tog han af-
fære. Han gik op på Damgård og 
forklarede sagen, og der blev rin-
get til Falck, som kørte ud og bar 
familiens øvrige medlemmer op 
til vejen, hvorfra de blev kørt i 
sikkerhed. Hvor de blev kørt hen 
ved jeg ikke , men de kom tilbage 
så snart vandet var sunket væk, 
og så var der jo ikke mere at tale 
om. 
Engang midt i halvtredserne kom 
den store overraskelse næsten 
som et chok. Familien, der nu var 
fuldtallig efter at børnene på 
Brejninge var blevet ”udlærte”, 
solgte ejendommen og flyttede til 
en ejendom på Damhusvej i 
Odense, hvor man sagde, at Mad-
sen skulle være vicevært. 
På Damgård talte man om mulig-
heden for, at de havde solgt no-
get, som de i realiteten ikke rig-
tigt var ejere af, men den almin-
delige mening var, at de under 
alle omstændigheder havde for-
tjent det. 
Efter den tid har jeg troet, at der 

nærmest var tale om en glemt 
matrikel, men jeg ved det ikke 
rigtigt. 
Huset i Damhaven blev solgt til 
en enlig dame, der boede i det 
nogle år sammen med sin søn, og 
nu kommer vi så tæt på nutiden, 
at flere måske kan huske histori-
en. Selv er jeg ikke i stand til at 
levere så mange detaljer, for hu-
sets beliggenhed gjorde det mu-
ligt at bo der uden at vække så 
megen opmærksomhed. Sønnen, 
der har været tolv tretten år gam-
mel var i besiddelse af en violin. 
Det er vel ikke noget at skrive i 
aviserne om, men på en eller an-
den måde kom det frem, at det 
var er en ægte 
”Stradivarius”.Aldrig har Mad-
sens hus været udsat for så megen 
opmærksomhed. Journalister fra 
alle landets aviser aflægger besøg 
for at se violinen. Høre den kunne 
man ikke, for der var ingen, der 
kunne spille på den. Eftersom 
man ikke kunne køre helt ned til 
huset i bil, var der nærmest kaoti-

Dette billede viser vejen om til huset, der ikke var synligt fra Damhavevej 
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ske tilstande på Damhavevej, og 
forskellige eksperter udtalte sig 
om violinens værdi i dagbladene. 
Efter et stykke tid bredte der sig 
en opfattelse af, at det nok var en 
”and”og aktiviteterne omkring 
huset aftog efterhånden. 
Senere blev huset solgt til en da-
me i Hjallese der havde en slik-
butik, og så vidt jeg ved, har hun 
aldrig opholdt sig i huset i længe-
re tid. Ophold i huset er nu en 
umulighed, da det er fuldstændig 
gået til, så det kun er folk, der 
ved, hvor det har været, der kan 
finde stedet. Området er groet til 
som skov, og ejerskabet er der 
ingen, der interesserer sig for. 
Dog har jeg fået at vide af naboen 
dernede for få år siden, at damen 
med butikken ikke vil sælge ma-
triklen. 
Tilbage til familien Madsen. Af 
ejendomsmægler J.P.Johansen 
har jeg fået at vide, at familien en 
overgang var interesseret i at kø-
be en anden bolig, der var større, 
end den de havde. 
Selve handelen blev vist ikke til 
noget den gang, men Jørgen Peter 
Johansen, som kendte Madsen 

på samme måde fra sin ungdom 
som jeg, fortalte at Madsen alle-
rede på det tidspunkt var flyttet 
fra Damhusvej og havde fået en 
bedre bolig. Madsen kunne for-
tælle, at de sociale ydelser som en 
fornuftig familie med sammen-
hold kunne oppebære nutildags 
var tilstrækkelig til en god livsfø-
relse. 
Det sidste jeg har set til Madsen 
og familie var engang, de besøgte 
egnen i egen stor bil for at se, 
hvad der var blevet af deres gam-
le hus og naturligvis også kom på 
Damgård. Madsen, der var blevet 
en gammel mand, og fire børn var 
med sammen med en chauffør. 
Villiam forklarede, at de jo ikke 
havde nogen i familien med køre-
kort, men sagde meget rigtigt, at 
når bare man har en bil, kan man 
sagtens finde en, der kan køre. 
Jeg håber, at jeg har beskrevet 
familien på en respektfuld måde. 
Det har i hvert fald været min 
hensigt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Til slut et par billeder fra Damhaven, i daglig tale kaldt ”Mosen” 
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Tegning af livet på Damgård un-
der indkvartering af soldater før 
anden verdenskrig. 
Indkvarteringer havde som formål 
at fordele tropper og ikke mindst 
materiel rundt omkring i landet, 
for at nedsætte faren for et totalt 
lammende angreb fra Tyskland på 
de danske kaserner. 
Billedet , som er tegnet af stedets 
øverstbefalende løjtnant, viser sol-
daternes liv i den lange ventetid. 
Som man kan se, er der voldsom 
aktivitet. Soldaterne hjælper med 
arbejdet, så godt de kan. Indkvar-
teringen omfattede også heste, og 
sammen med gårdens heste giver 
det en del uro i stalden. 
På gårdspladsen kan man se, at der 
plukkes æbler, og der rives og ord-

nes. Personlig hygiejne foregår i 
hestenes vandtrug, og man aner en 
vis forlegenhed, fordi gårdens un-
ge pige deltager i rivearbejdet. 
 Den obligatoriske foxterrier har 
det skidt med det hele, og der er 
fuldt ”run”på lokummet i gavlen 
af laden. Aksel Damgård står på 
kvisten i spidsbukser, og styrer det 
hele så godt han kan. 
 På halmloftet over stalden er der 
trods alt nogen, der får sovet lidt. 
Det må være dem der skal holde 
vagt om natten. 
Kontroldynen der rystes, har sin 
egen historie. Kontrolassistenten, 
som bare blev kaldt ”kontrollen”  
var på gårdene et døgn hver tredje 
uge for at kontrollere køernes 
mælkeydelse. Han havde sit eget 

værelse i gavlen sammen med kar-
lenes værelser. Den ene af karlene 
havde en gang imellem problemer 
med at holde sit sengetøj tørt om 
natten, og derfor fandt han på at 
bytte sin egen dyne med kontrol-
lens. Derfor den grundige luftning. 
Hvor lang tid indkvarteringen va-
rede, ved vi ikke,  men løjtnanten 
nåede også at lave et oliemaleri af 
Damgård.. 

Soldaterliv på Damgård 1939. 
Af Hans Damgaard 
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              Billeder fra  turen til Langeland 2012 
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