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Foreningens beretning for 2013 

Af Eva Kristensen 

Den 19. marts 2014 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med mig som formand, Jørgen Hansen som 

næstformand, Hans Damgård som kasserer, Carsten Bormlund og Mogens Jensen som 

bestyrelsesmedlemmer, Kaj Jensen og Steen Kristensen som suppleanter. Efter generalforsamlingen holdt 

Yvonne Sosu Jacobsen og hendes søn Henrik foredrag om Hesbjerg slot og fredsforsker Jørgen Laursen Vig.  

Onsdag den 19. juni 

Var vi på forårstur hos Kirsten og Jørgen, der havde inviteret til at se deres store flotte have. Jørgen havde 

lavet en udstilling om husmændene. Desuden havde han overtalt en nabo og en medarbejder fra Nr. Søby 

lokalhistoriske forening til at fortælle om husmændene. Det er glædeligt, at der kom så mange interesserede. 

Det skal i have tak for. 

Onsdag den 9. oktober  

Holdt Torben Lindegaard Jensen foredrag om ældre landbrugsejendomme. Det var et meget interessant 

foredrag, og Torben Lindegaard vidste utrolig meget om dette emne. Vi er glade for de mange fremmødte. 

Lørdag den 19.november 

Havde vi en udstilling: ”Sognet se fra luften”. Lars Arvid Nielsen lånte os et TV-apparat, så vi kunne vise 

billeder, der kørte hele eftermiddagen. De udstillede billeder fra hele sognet rakte fra gammel tid til i dag. 

Udstillingen var en succes. I mødte talrigt op, og det skal i havde en stor tak for. Vi hyggede os også med en 

kop kaffe med småkager og en god snak. 

Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne, der trofast kommer når vi kalder. Det er vi rigtig glade for. Der skal 

også lyde en stor tak til bestyrelsen og arkivmedarbejderne for det store, ulønnede arbejde i gør for 

foreningen og arkivet.  

Årsplaner for 2014 

1. Vi skal have vores hjemmeside op at køre, så den ser pæn ud og er et sted som i alle vil besøge af og til 

for at se, hvad, der sker i arkivet. 

2. Fortsættes vores konvertering til Arkibas efter bedste evner. 

3. Sikre, at de arkivmedarbejdere, der ønsker det, kan få den uddannelse inden for arkivverdenen, som de 

måtte ønske. Arkibas-kursus er indtil videre suspenderet, indtil vi ved noget mere om det nye Arkibas. 

Til slut vil jeg håbe, at arkivet må finde en ny arkivleder, for jeg synes ikke, at det er rigtigt, at Eva både skal 

være formand for foreningen og arkivleder, som det er nu. 
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Arkivlederens beretning for 2013 

Som fungerende arkivleder har jeg lovet Eva at stå for arkivlederens beretning 

Beretningen i år adskiller sig ikke væsentlig fra den, jeg aflagde sidste år. De væsentligste opgaver vi har 

haft, er affødt af, at vi gerne vil flytte vores data om arkivalierne, billeder og andre registreringer, over i 

arkivprogrammet Arkibas. For de af jer, som ikke har hørt om, eller som har glemt hvad Arkibas er, skal jeg 

hurtigt forklare. ARKIBAS er et arkivregistreringsprogram udviklet af SLA, Sammenslutningen Af Lokal-

arkiver her i Danmark. Det benyttes efterhånden af næsten alle lokalhistoriske arkiver i Danmark til registre-

ring af arkivalier og billeder. Det, at så mange er med, har for mig været den væsentligste grund til, at jeg har 

syntes, at vores arkiv også skulle være med. Vi har i forvejen et udmærket EDB-program til den slags regi-

streringer, men det kan ikke umiddelbart kommunikere med andre arkivers EDB-programmer og slet ikke 

med Arkibas. En yderligere grund til, at vi gik med var, at Odense kommune tegnede en kommunelicens, så i 

stedet for at skulle betale 25.000 kr. for programmet, har vi fået mulighed for at benytte det til en væsentlig 

lavere årlig licens betalt af Stadsarkivet i Odense. 

Ideen med Arkibas er, at alle de data vi lægger ind i systemet gemmes på en server ”et sted i Jylland”. Det 

har den store fordel, at så snart vores data er overført, skal vi ikke længere bekymre os om opdatering og 

back-up. Det sker på serveren. 

Det kræver imidlertid, at vi indtaster alle vores data i det nye program, og det er noget af en opgave. Vi har 

været gennem vores ”gamle” program og luget de værste fejl ud; der har været en del. Nu skal vi så lægge 

dem ind i Arkibas-programmet, og det er ikke så let, som jeg havde håbet på. Med Hanne Jørgensen som 

ankermand eller rettere ankerkvinde er vi så småt begyndt. Det er en kæmpeopgave, men det er som at spise 

en elefant. Hvis man starter med en fod, ender det jo med, at hele dyret er spist, men det tager naturligvis 

lang tid. 

I foråret fik SLA fra A. P. Møller-fonden en bevilling på 1,8 mil. kr. til videreudvikling af Arkibas. Det 

firma, der skal stå for udviklingen er fundet, og man er godt i gang med projektet. Vi bruger i dag version 4, 

og det er så den næste version 5, vi venter på. Samtidig udvikles en version, Arkibas.dk, hvor man kan gå ind 

på alle lokalarkivers sider og se, hvad der findes. Det kan man gøre fra enhver computer, men man skal 

naturligvis have en kode for at kunne se data, der er klausulerede. 

Da det tilsyneladende er noget der ”ligger lige om hjørnet”, har jeg tilladt mig at stoppe hænderne i lommer-

ne med hensyn til at lægge data ind i version 4 for at undgå alt for meget ekstraarbejde, når vi nu alligevel 

snart skal skifte version. 

Vi vil imidlertid gerne have lagt vores billeder ind, for vi har jo temmelig mange, og der skal næppe ske så 

mange ændringer i forbindelse med overgangen til Arkibas 5. Men der er stadig nogle uafklarede spørgsmål. 

F. eks. Hvordan skal billedserier, albums, CD-er og DVD-er registreres. 

Nogle af vores medarbejdere har været på ”MODUL-kursus”, hvilket er kursus, hvor man modtager under-

visning om arkivforhold, hvordan man registrerer arkivalier, hvordan de behandles, arkiveres og lignende, 

dels i egentlige Arkibas-kursus, hvor man lærer at registrere i Arkibas. Det er nemlig ikke så ligetil, som man 

kunne håbe på. Det er ikke gratis at deltage i kursus, men indtil videre har vi fået vores kursusudgifter 

dækket af Odense kommune, og det håber jeg naturligvis, vi kan bliver ved med.  
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SLA-Fyn 

Arkivet er medlem af SLA-Fyn en underafdeling af SLA. Det er SLA-Fyn, der udbyder de tidligere nævnte 

kurser, så det er vigtigt at være med der. Det er også SLA-Fyn, der i forbindelse med møder mellem 

arkivsamvirkerne sikrer kommunikationen mellem arkiverne på Fyn. Arkivsamvirkerne er en nyskabelse 

efter nedlæggelse af amtet og sammenlægningen af kommunerne. Der kom nogle sted til at være flere 

arkiver i den samme kommune, og arkivsamvirkerne er en organisation, der samler de forskellige arkiver i 

kommunen. På den måde er vores arkiv med i et arkivsamvirke sammen med alle andre lokalhistoriske 

arkiver i Odense. 

Udstillinger og udflugter 

Arkivet har i samarbejde med foreningen lavet en udstilling ”SOGNET SET FRA LUFTEN”, som blev set af 

rigtig mange. Som sædvanlig havde vi også en udflugt, hvor JØRGEN HANSEN lod os se ind i sin 

fantastiske have. 

Hjemmeside 

Nu har vi endelig fået en hjemmeside op at stå. Det sker i samarbejde med SLA, og i et program der hedder 

WordPress. Hjemmesiden er i sin spæde vorden, men vi skal nok få noget pænt op at stå. Det er Ebbe Lastein 

og Jørgen Hansen, der arbejder med den med Jørgen som webmaster. Han har i hvert fald lovet at være den, 

der gør hjemmesiden så dynamisk som muligt. Det er blandt andet meningen, at man her skal kunne følge 

lidt med i arkivets arbejde, se beretninger fra generalforsamlinger og lignende. Har i nogle ideer eller måske 

noget, som i synes at hjemmesiden skal indeholde, må i endelig sige til. 

Årsskrift 

Vi vil også i år forsøge at få et årsskrift op at stå, men det bliver efterhånden sværere og sværere at finde på 

stof til artiklerne. Så derfor: har I et emne, som I kunne tænke Jer at få belyst, skrevet en artikel om, så sig 

endelig til. Det er nemt at kontakte os på arkiv.stenloese@gmail.com 

Tak 

Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle jer, vores medlemmer, for jeres støtte og opbakning bag vores 

arrangementer og en stor tak til alle ARKIVMEDARBEJDERNE, som ved jeres frivillige arbejde gør det 

muligt at drive arkivet. TAK. 
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Dag– og nattyven 

En hændelse på Margrethegården for længe siden. Genfortalt af Inger Pedersen 

Jeg har fået lov at genfortælle 

en historie, min faster har 

fortalt. En historie om dag– og 

nattyven, der var på spil en 

gang først i 1930erne i det 

gamle Svenstrup. 

Dengang havde mine bedste-

forældre de to gårde, der stadig 

er bygningerne tilbage af på 

Svenstrupvænget. Min farfar og 

farmor havde den gård, der 

ligger længst nede af vejen, og 

min morfar og mormor havde 

den gård, der ligger først på 

vejen. 

Det var dag– og nattyven de 

havde besøg af. Han blev se-

nere fanget, og i retten fortalte 

han meget detaljeret om tyve-

riet ved mine bedsteforældre. 

Han var kommet søndag over 

middag, var gået ind i brænde-

huset og klatret over brænde-

stykkerne, hvor der var åbent 

ind til stuehusloftet. Der havde 

han opholdt sig hele eftermid-

dagen og kunnet høre farfar og 

farmor tale sammen om, at de 

skulle ind og have kaffe om 

eftermiddagen i gården ved si-

den af (ved morfar og mormor). 

Så nu vidste tyven, at der ville 

blive klar bane. Han kunne se 

ud af vinduet i gavlen ind til 

morfars have, så da han så, at 

de gik derind, lukkede han loft-

lemmen op, gik ned ad trappen, 

ned i bryggerset og ind i 

spisekammeret og spiste resten 

af kyllingen, som han havde 

hørt, de havde levnet om mid-

dagen, og han drak en øl til. 

Han havde set, døren var åben 

ind til soveværelset, hvor der 

stod et stort pengeskab. Det 

planlagde han at tømme. Efter 

at han havde spist, gik han i 

gang med pengeskabet, men 

kunne ikke åbne det. Det var 

låst. Han låste sig ud af døren i 

bryggerset, fandt huggehuset og 

tog en hammer alt imedens, han 

kunne høre mine bedste-

forældre, der sad og spillede 

kort i haven ved siden af. 

Han gik tilbage og låste døren 

igen, lagde noget tøj over 

pengeskabslåsen og prøvede at 

hamre det op, men det lykkedes 

ikke. Pengeskabet stod på en 

sokkel af træ. Han fik væltet det 

ned og baksede det ned over 

gårdspladsen, og ud af porten. 

Så gik han ind igen, låste døren, 

gik op ad trappen, lagde 

lemmen ned, og gik samme vej 

ud, som han var kommet ind. 

Da min bedsteforældre sad inde 

i haven, gøede ”Kvik” en gang i 

mellem. (Kvik var farfars hund, 

som også var med derinde). 

Farfar sagde: ”Ti så stille 

Kvik”, men den havde jo kun-

net høre noget, som de andre 

ikke havde lagt mærke til. 

Om tyven blev forstyrret, eller 

opgav at få skabet åbnet, vides 

ikke, men det var nok det sid-

ste. Til aften, da de kom hjem, 

og farmor lukkede døren op til 

soveværelset, sagde hun:” 

Hvem har dog lagt min kjole 

der?” Men nu så hun, at der var 

et hul i gulvet. Det var jo 

hjørnet af pengeskabet, der 

havde lavet det. Tyven havde 

hængt farmors gamle kjole op 

over soklen.  

Men da de kom hjem opdagede 

de, at kyllingen var væk, og at 

pengeskabet stod uden for 

porten. Men lågen var jo stadig 

låst. 

Pengeskabet er stadig i famili-

ens eje med tydelige mærker 

efter tyven. 

 

 

Inger Pedersen, Ryttergade 6, Brylle, 5690 Tommerup  

ingerpedersen@dlgtele.dk  

mailto:ingerpedersen@dlgtele.dk
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En fars bekymringer 

 

 

 

 

 

 
Om præsten Christopher Neess 

ved vi som tidligere beskrevet 

af Gunnar Terkelsen i årsskrif-

tet fra 1996 at han blev født 12. 

december 1779, at han i 1806 i 

Roskilde domkirke blev viet til 

Charlotte Amalie Bang datter af 

professor, dr. med. Jens Bang. 

Desuden ved vi, at han blev stu-

dent i Odense 1796 og cand. 

teol. 5. maj 1800. Som så man-

ge andre måtte han ernære sig 

som huslærer og lærer på en 

pogeskole i Roskilde, indtil han 

blev ordineret til præst 3. au-

gust 1808. Jeg tror nok, at der 

skete en fejl, for han fik embe-

de på Hirsholmene, selv om 

han havde søgt Hørsholm. I 

1811 fik han embede her i 

Stenløse-Fangel sogne, hvor 

han var præst til sin død 29. 

december 1834. Han var da 55 

år gammel. 

Henning August Neess blev 

født på Hirsholmene 1809 og 

var eneste barn, da præstefa-

milien kom til Stenløse. Senere 

fik lille August søskende, 2 

brødre og to søstre. Den yngste 

søster var blevet smittet med 

mæslinger under graviditeten 

og døde kun få dage gammel. 

En måned efter fødslen døde 

moderen – også af mæslinger – 

til stor sorg for faderen 

Christopher Neess. Han kom 

sig aldrig over tabet af hustru-

en, og i ”Fyns Stift Præste-

historier” står der om 

Christopher Neess: ”En herlig 

mand, men drev sin sorg over 

sin afdøde hustru for vidt”.  

Knud Ochsner, Århus, der er 

tipoldebarn efter Christopher 

Neess har i familien hørt om 

pastor Nees, at han havde 

kunstneriske evner. Han lavede 

små vokshoveder blandt andet 

et selvportræt, og da hans kone 

døde, lavede han et vokshoved 

af hende og satte det på en figur 

i naturlig størrelse. Allerede ti 

dage efter hustruens død skrev 

han til sin svigermor: ”Jeg er nu 

i begreb med at tage hende i 

voks i fuld størrelse”. Figuren 

blev sat i en stol oppe på et 

loftskammer, som fru Nees 

havde brugt som systue. Alt fik 

lov til at stå som da hun døde, 

og Neess kunne da gå derop og 

pleje sin sorg. Ingen kendte 

tilsyneladende til værelset før 

en håndværker, der skulle 

reparere noget på taget over 

værelset, satte en stige op ad 

gavlen. Han kravlede op, men 

da han så ind af vinduet til det 

kammer, hvor fru Neess sad 

som voksdukke, blev han så 

forskrækket, at han faldt ned af 

stigen og brækkede et ben. 

Tilbage til brevet. August 

Neess var måske med inspira-

tion fra sin morfar i 1828 

begyndt at studere medicin i 

København, mens han bor hos 

sin moderens tante i Roskilde. 

Her møder jeg igen noget, jeg 

ikke helt kan få til at passe. 

Normalt begynder man på 

universitetet i september, men 

brevet er dateret 4. juni 1828, 

så enten er han startet året før, 

eller også sker brevvekslingen 

umiddelbart efter at August er 

taget hjemmefra. Brevet er 

selvfølgelig præget af den tid 

og den viden, som brevets 

personer lever i. Med den alder 

August har, er han som så 

mange andre løbet ind i de 

eksistentielle spørgsmål om liv 

og død, Guds eksistens og me-

ningen med lidelser. Det for-

søger faderen at hjælpe ham 

med, og jeg synes det er røren-

de at se de bekymringer, en far 

har for sin søn, der nu er flyttet 

langt væk fra hjemmet og er be-

gyndt en hel ny tilværelse. 

August blev senere læge og vir-

kede i Bogense. Han døde i 

1857 i Købehavn 51 år gam-

mel. 

Under vores gennemgang af arkivmateriale som forberedelse til at skifte til arkivprogrammet Arkibas, er 

vi stødt på et brev fra en af sognets tidligere præster, pastor Nees, hvori han prøver på at opmuntre og 

trøste sin søn August, der studerer i København og som tilsyneladende er kommet i en eksistentiel krise. 

Brevet har vi som en transkription. Desværre har vi ikke selve brevet.  

 

Morten Andersen 
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Brevet 

Stenløse Præstegård  

4.juni 1828. 

Inderlig kære gode August 

Mit hjertes ven! 

Jeg har modtaget dit brev og 

gennemlæst det flere gange 

med eftertanke. Du frygter, at 

jeg skulle vredes derover nej 

ingenlunde, her er jeg ikke fa-

der og du søn. I den alder du er, 

sker sådanne åndelige medde-

lelser kun mellem ven og ven; 

du er, kære August, i den for-

fatning, hvori alle unge menne-

sker med mere end hverdags-

livets ånd engang i deres liv må 

komme, hvori jeg selv som stu-

dent var, thi vor ånd kan ikke 

hæve sig på det, vi antager at 

være sanseligt vist, til Åndens 

Rige, uden at gå igennem tviv-

lens regioner 

Tak for din tillid, jeg vil håbe 

du ikke fortryder den, ikke 

fordi jeg anser din sindstilstand 

så ubetydeligt såret, at jeg med 

et ord kan læge den, nej. jeg er 

endog ikke vis på ret at kunne 

virke ind på dig, med mindre vi 

talede sammen og det jævnlig; 

overalt vil mine bevisgrunde 

ikke gavne dig, dersom du ikke 

bliver i stand til at gøre dem til 

dine egne, det er, medmindre 

du føler sandheden i dit hjerte 

og udråber til dig selv: Ja, det 

er sandt! Så er det! Men hvad 

jeg for tiden med sikkerhed 

venter af vor brevveksling er 

kuldkastelse af mange af de fo-

restillinger, hvormed din tvivl 

bestyrkes. 

Håbet skal, så tror jeg vist, 

mildne dit hjertes tunge byrde, 

og da må vente til tiden – ver-

dens livet, hvori du snart skal 

indgå med dets sorger og 

lidelser og tillige vore samtaler 

vil fuldende værket. 

Et punkt må du stedse have for 

øje, som jeg også tror, har givet 

dig tillid til at komme til mig: at 

jeg sandfærdig tror, håber og 

glæder mig ved, hvad du tvivler 

om, at ingen verdens filosof 

med al sin spidsfindighed skul-

le være i stand til at bortreson-

ere min tro; denne forsikring 

håber jeg, du antager, da du har 

set mig føre mit hele liv under 

mange tunge omvekslinger, 

dem jeg ikke havde udholdt, 

når ikke denne tro havde holdt 

mig i vejret. 

Og nu til sagen: Du tvivler på 

Guds tilværelse, fordi du synes 

din fornuft ikke kan overbevise 

dig, det ene vil du følge i alt, 

men fornuften er, siger jeg, en 

svag jordisk evne, kun især 

meddelt os til vort sanselige 

livs førelse, og selv under dette 

arbejde fejler den. F.eks. har du 

aldrig hørt om mennesker, der 

har beklaget sig over, at de hav-

de antaget for sandhed, hvad de 

siden fandt at være derimod, 

"endskønt", sige de, "vi brugte 

vor forstand og søgte at finde 

det rette, og troede at have fun-

det det, må vi dog nu tilstå, vi 

begribe ikke, hvorledes vi ikke 

dengang kunne indse, hvad der 

nu er os tydeligt". Dette bevi-

ser, at fornuften er upålidelig til 

fører, endog i det sanselige, 

hvad end mere bestyrker denne 

mening om; at mennesket sted-

se forandrer sine anskuelser, 

ikke alene ved overgangen fra 

barndommen til ungdommen, 

fra denne til manddommen, 

men og hele livet igennem. 

Stenløse præstegård omkring 1950 
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Men hvad jeg tror mest kan 

gøre indtryk på dig til at ryste 

din alt for dybe agtelse for for-

nuften, som du støtter dig alt 

for stærkt til, er betragtningen 

af de åndelige bygningers 

skæbne, som verdens lyseste 

hoved længe før Kristus lige til 

nu har opført; blev ikke enhver 

filosofi beundret af sin tids 

mennesker og næppe nåede dis-

se sandheder 50 års alder, før 

en anden filosofi fremstod og 

erklærede dem for vildfarelser; 

menneskene studsede, fordi de 

betragtede sandheden fra den 

førstes synspunkt, men aldrig så 

snart lod den nu fremstående 

filosofi dem skue det fra sit 

standpunkt, før de råbte: "Ja, 

denne har ret, han har fundet 

sandheden, den foregåendes 

var, som vi nu se, en vildfarel-

se"; og således er det gået alle 

filosofferne med deres dybe 

fornufts granskninger lige til 

Wolf, Kant, Fichte, Schelling, 

og hvad de mere hedder, som 

nu lever. Dette bør overtyde os 

om, at fornuften kun er givet os 

til leder i det sanselige, men 

vildleder os, når vi trænger dybt 

ind i det åndelige. 

Vil du endnu ikke antage noget, 

uden fornuften indser det? 

Hvad om jeg angiver dig en 

sandhed, du nødes til at antage, 

uagtet fornuften ikke indser 

den? Det er den sandhed, at 

rummet er uendeligt. Lad os en-

gang antage, at en kanon affyret 

skød kuglen frem i lige retning 

til evig tid, har du noget der-

imod?  

Kan den nogen sinde komme til 

enden, da ville jeg nok spørge: 

Hvad er der bagved at gennem-

bryde? Men lige så vist, som 

det nu bliver mig, at der ingen 

ende er i rummet, lige så ube-

gribeligt er det igen for min 

fornuft at tænke mig uendelig-

heden. Denne sætning har for 

dig tvende fordele: først, at du 

rokkes i din alt for store tillid til 

fornuften, dernæst at du må tro 

på et uendeligt rum, og altså 

også en evighed, om du derfor 

endnu just ikke tror, at du skal 

få del i den. 

Thi er rummet uendeligt, så kan 

det ikke forgå, ødelæggelsen 

kan jo aldrig nå enden. Nu har 

jeg arbejdet på at nedbryde, 

hvad du dårligt stolede på, og 

som du selv ingenlunde til-

fredsstillede dig; kunne jeg nu 

kun opbygge en tro hos dig, der 

kunne skænke dit hjerte fred. - 

Bøjende mine knæ beder jeg - 

vær mig hertil behjælpelige du 

Gud, min himmelske Fader på 

hvem jeg tror, og du, den kære 

søns elskede moders ånd, hvem 

han elskede og agtede, du som 

så ofte omsvævede mig og lig 

en hellig ånd fra Gud indledte 

sandheds tanker i min sjæl at 

udstrø, vær I med mig, velsig-

nende at hellige en elsket søns 

hjerte. Og nu kære, kære Au-

gust! Slipper ikke allerede (ind) 

en salig evighed i følelsen af 

disse hjertets udtryk. Men du 

vil ikke følelsen. Nu da; se jeg 

er atter kold, som du vil have 

mig, kun ikke kold som slan-

gens seje slim eller fiskens smi-

dige hale. Jeg må nu og da gøre 

nogle fordringer til dig, men 

som jeg tror, du let kan tilstå 

mig; f.eks. denne: 

At fornuften blandt alle mulige 

forestillinger af ens vished må 

antage den for sandhed, der 

sigter til størst fuldkommenhed. 

Og nu går vi til din sygdoms 

grund, nemlig livets sorger og 

lidelser, hvoraf nogle i en tidlig 

alder ramte dit ømfindtlige 

hjerte på det ømmeste sted. Du 

synes, det lader sig lige så godt 

tænke, at der er et ondt væsen, 

der regerer tillige med et godt, 

da en fuldkommen Gud ikke 

kunne ville skabe ondt, hverken 

moralsk eller fysisk, så siger 

din fornuft med Zoroaster. Men 

jeg påstår: Din fornuft kan ikke 

antage dette uden at komme i 

strid med sig selv. Vel se vi af-

skyelige laster på jorden, 

megen grusomhed og had, mis-

undelse og andre lidenskaber. 

Skal vi antage, et ondt væsen er 

skyld i dette, så er han også 

skyld i de endnu langt mere 

glimrende dyder, som disse 

laster have til følge, som når en 

bøddel dømmer en elsket fader 

til at dø, skønt uskyldig, og 

sønnen kaster sig for bøddelen 

og beder at lade sig dø for fade-

ren da er denne dyd så ophøjet 

og skøn, som groede på lastens 

fæle grund, at ingen skønnere 

blomst nogensinde fremspirede 
Victor Heise 
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af jorden, fødet med den stygge 

gødning. 

Sorger og lidelser er mange og 

hårde, og ramme de os selv, da 

fristes vi af kval til at tro en ond 

ånd frembringer dem men så 

må han også være skyld i det 

gode, som følger derefter - og 

hvor få er der (kun den, der 

ikke vil holde ud, men spræn-

ger fængslet før tiden), som ej 

må tilstå, at hvad de led i det 

sanselige har forbedret deres 

ånd; jeg selv tæller mig blandt 

en af de ej uvigtige vidner i 

denne henseende; ingen sorg, 

ingen lidelse, selv ej din elske-

de moders død har ramt mig 

uden at have gjort velgørende 

indtryk på min sjæl. Må jeg da 

ikke råbe ud i verden: det onde 

er til at drive det gode frem, 

som gødning - foragteligt eks-

krement - er til for at fremme 

den nyttige sæd og styrke jor-

den. Jeg vil nu blot anføre, at 

efter din betragtning måtte nat-

ten være fra det onde, som da-

gen fra det gode Væsen, men er 

det ikke natten, der skænker 

hvert menneske hvile til dagens 

forretning, der kvæ-ger den af 

solens hede hensvællede plante 

og altså bidrager til alles ophol-

delse; samme forhold mellem 

vinter og sommer; heraf følger, 

at skal det onde Væsen være 

skyld i det såkaldte onde, da må 

han kun slet vide at beregne si-

ne onde anslag, eftersom de al-

lerfleste for vore øjne, og efter 

min tro, alle uden undtagelse 

virke gavn til slutningen. Vi får 

da et Væsen med en ond vilje, 

der stedse virker gavn. Langt 

fuldkomnere er det at antage et 

evigt viist og godt Væsen, der i 

god hensigt lader det onde mø-

de, at godt skal komme derudaf. 

Ja, siger du, men netop dette er 

det, jeg vil vide: Hvorfor ville 

han ikke skabe os salighed 

straks? Hvortil alle disse lidel-

ser, som han ej behøvede at 

forårsage os? Jeg har den tillid 

til dig, August, at du vil ømme-

lig vogte dig for at bortresone-

re, hvad der kan støtte dig i din 

vaklende sindstilstand, at du vil 

søge efter at få fast åndelig 

grund, og det vil glæde dig, om 

du kunne stå; viljen, ja endog 

en higende vilje må du have til 

at blive troende, skønt du vil gå 

prøvende frem. Al vor kund-

skab hernede er endelig og 

vaklende, derimod kan intet 

indvendes. Gud så, at for skab-

ninger var der ingen salighed, 

uden de stedse kunne stige, og 

da de skulle evig leve, måtte de 

også evig gå frem. Han lod alt-

så menneskene, i hvis barm han 

nedlagde dette skønne håb, be-

gynde meget langt fra ende som 

barnet, til at tænke fornuftigt, 

som ynglingen, der måtte 

igennem tvivlens tågede, fugtig 

kolde luft, som den modnere 

yngling endelig at gå over at 

hvile i Gud - tro og håbe, og så-

ledes kommer vi til det tids-

punkt, når den frigjorte ånds 

højere kundskab skal begynde. 

Synes det dig måske ikke viist, 

at den som ung skal stige be-

gynder meget lavt? Den tvivl er 

da slagen på flugt, hvorfor Gud, 

når han var god, ikke gav os 

straks den højeste kundskab; thi 

det måtte være den bedste vilje, 

der ville, at vi skulle først savne 

kundskab og tvivle, for så siden 

at skønne på kundskab og vis-

hed, når den kom. Ved du 

måske ikke af erfaring, gode 

August, at vi skønner aldrig 

mere på at mættes, end når vi er 

hungrige, aldrig mere på glæ-

den, end når vi have lidt sorg, at 

maden vamler os og ækler, 

hvor god den end er, når vi er 

mætte, at en varig uforstyrret 

glæde sløver os og bringer ked-

somhed; så føl da, at lyksalig-

heden ikke kunne føles, uden at 

vi først kendte ulyksaligheden. 

Livet her er salighedens fødsel, 

hård og besværlig på mange 

måder, men er vi fødte, lever vi 

evigheder. Heraf er det, som 

også af en betragtning allerede 

forhen i mit brev, at også lasten 

er nødvendig for at lære os ret 

inderlig at elske dyden, ugude-

lighed stå mod i Guds visdoms 

ordning for at gøre os gudsfrygt 

ret inderlig kær og elskelig. 

Hvad jeg i forrige blad sagde, 

er vel ikke kundskabs sol selv, 

men jeg håber dog, din følelse 

vil sige dig, at det er stråler fra 

den, efterdi de bære fuldkom-

menheds skin og lyse med fuld-

kommenheds farve. Gud forlan-

ger, at mennesket, skabningen 

udrustet med den herlige gave 

fornuft og som stolte deraf hæ-

ver sig til at være guder, ville 

uden Guds hjælp trænge ind i 

saligheden, de skel bøjes. Fader 

har han vist sig i naturen Fader 

mod vor rigt begavede sjæl, Fa-

der har han kaldt sig, og vi - vi 

skal vise os som tillidsfulde 

børn og nøjes med hans nåde, 

kun håbe og tro skulle vi og 

dermed nøjes, men se: han 

skænker os mere, han skænker 

os at føle sandheden af, hvad vi 

tror, at indse med fornuften så 

meget, der ikke kunne være så, 

om vor tro ej var grundet; men 
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alt dette hører til en mundtlig 

samtale for sin vidtløftigheds 

skyld og for de mange indven-

dinger, der kan fordres besva-

ret. 

Du må ikke tro, elskede kære 

August, at jeg bilder mig ind at 

have tilfredsstillet din fornufts 

tvivl, så vidt jeg er kommet. 

Nej! Men mit håb er til Gud, at 

han gennem mig har dog rørt 

dit hjerte, at din fornuft ikke 

ene skal være din leder, men at 

de herlige følelser, der så fro-

digt blomstrede i din barndom, 

udskudte fra min elskede kones 

kraftige rod, at de ikke længere 

skal undertrykkes, at du atter 

sætte dem i værdighed ved si-

den af fornuften; thi de er og 

må blive venner, når begge er 

sunde, og da hæver den ene den 

anden, så længe til de når til 

himlen. Jeg har den tro, at du 

ikke vil forstokkes i sindet, men 

rolig vente til alt hos dig - 

ligesom det fordum gik hos mig 

- vil vorde lysere. Du må nem-

lig mindes, at jeg også har 

været ung og så har bildt mig 

noget ind af min fornuft – kort 

været i samme tilstand, som du 

er, og derved er jeg just steget 

til min faste tro bygget på for-

nuft og følelse. 

Men - vil du måske sige: Det 

vigtigste blev ubesvaret, om 

Guds tilværelse. Jeg mener, du 

kunne nogenlunde selv resonere 

dig frem dertil. Jeg kunne vel 

anføre dig det ontologiske, kos-

mologiske, fysio-teologiske og 

moralske bevis for Guds tilvæ-

relse, men de er dig vist bedre 

bekendt nu end mig. Ellers kan 

du få dem ud af enhver candi-

datus theologiæs naturlige 

teologi; dog jeg tror ikke disse 

ganske ville fyldestgøre dig, 

men se dig om, og du kan som 

fornuftig aldrig komme i tvivl 

om en Guds tilværelse, det er jo 

fornuftigt umuligt: Hvordan 

skulle sommer og vinter, dag 

og nat, komme så ordentlig, 

formedens jordens ordentlige 

gang, om ikke et evigt væsen 

styrede den samme klode, han 

skabte. Hvordan skulle regnen 

netop komme, når jorden 

trænger, hvordan skulle natu-

rens bord, hvortil mennesker og 

dyr går, altid være besat med 

føde, snart mere, snart mindre 

men aldrig så meget, at vi må 

spilde, aldrig så lidt, at vi forgå; 

hvordan skulle forholdet mel-

lem jorden og solen være ind-

rettet så viselig, at den bliver 

ligesom forstander over jorden 

og dens velgører, hvordan skul-

le dens 11 søskende, planeter-

ne, netop også som vi have sin 

bestående dobbelte bane både 

til sommer og vinter, til dag og 

nat? Oh, jeg kunne blive ved 

med hvordan til evig tid, fordi 

Gud til evig tid vil vedblive at 

vise sig, men nu blot et løseligt 

henkast til et evigt liv for os; 

hvorfor skal stjernerne, der er 

sole, just skinne for os, det var 

dog barnagtigt at antage, at de 

blot skulle lyse for os i mørke, 

men er de sole, så siger vor for-

nuft os, må dø også være klo-

der, for hvilke de lyse, og, oh 

under, oh vrimmel af verdener 

omkring den uhyre vrimmel af 

sole. Tanken svimler ved den 

skabende Gud; mon de da sidde 

på himlen synlige for os af no-

gen anden grund, end vi skulle 

sanselig se uendeligheden, 

såvidt den sanselig kunne be-

skues Vi skulle herfra glimte 

den bane, hvor vi hisset skal fø-

res til højere kendskab og salig-

hed, hvortil de høje evner: For-

nuft, samvittighed og følelse, 

hvad vi har mere end dyret, er 

os til byrde, forstyrrer os livets 

nydelse, det er spiren i vor ånd, 

der hisset skal spire til evig 

fryd, til Guds nydelse. 

Gode August! Bladet nærmer 

sig enden, derfor kun endnu 

kortelig: Alt i os og omkring os 

harmonerer så herligt til fuld-

kommenhed, når vi antage 

Guds evighed; en ufuldkom-

menheds og tros tilstand har en 

fuldkommenheds og saligheds 

tilstand hisset; alt derimod 

bliver forstyrrelse, ødelæggelse, 

mørk tvivl, rædsom vildfarelse, 

når vi nægte en eller alle disse. 

Gud velsigne mine ord, at de 

må gøre indtryk, han åbne dit, 

mig hengivne hjerte, som jeg så 

inderlig elsker, at du må skæn-

kes håb og nogen trøst. 

Theodor Christensen 
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Og nu et par ord fra den bange, 

omhyggelige fader: Du skriver, 

at Jørgensen er årsag i, at du er 

det ulykkeligste menneske på 

jorden; er der noget mere i 

disse ord end din bedrøvelige 

sindsforfatning? Kunne du 

(have) haft andre mig ubekend-

te årsager, enten i det sanselige 

eller i det åndelige hos dig? 

Besvar mig endelig disse 

spørgsmål snart; du ved, hvad 

det er at være en kærlig søn, 

men godt kære August! Du ved 

ikke, hvad det er at være en æn-

gstelig og omhyggelig sig æng-

stende fader: Er der ikke, som 

jeg håber, noget andet end din 

omtalte sindstilstand, da bero-

lige mig, men er der noget end-

nu værre eller tungere, da fortie 

mig det på ingen måde, du gjor-

de da synd. Kun beder jeg dig 

da at gå varsomt frem for ej at 

trykke mit arme sind for dybt 

ned. Jeg har, må du vide, haft 

med flere af omtrent samme 

sindsforfatning som du at gøre, 

og en af disse langt værre, end 

jeg tror om dig. Jeg nævner 

dem ikke, da du nøje kender 

dem, og du må ikke gætte; men 

det er alt Herrens prøve – Det 

er Herrens prøve, og jeg vil 

stride med tillid. Lev nu vel, 

Gud stå dig bi. Du kan måske 

aldeles intet finde i mit brev, 

der kan trøste og berolige dig, 

det kan være, men tro må du 

den, som har gået samme vej 

som du. Bedre hen i livet ud-

springer den herligste tro af 

denne tidlige tvivl. 

Skiv snart, kort eller langt 

ligesom du har tid, men i 

religionsmaterien kun en 

sætning på gangen. 

Skriv mig snart til om end kun 

et par ord; jeg stoler på, du i 

hvert tilfælde går frem på dyds 

og fuldkommenheds bane - din 

dig ganske hengivne og 

elskende fader  

Christoffer Ness. 

 

 Litteraturhenvisninger: 

Gunner Terkelsen: Nyt fra Stenløse Sogn 

Lokalhistoriske Arkiv og Forening 1996; 

Præster i 1800- og 1900-tallet; p. 10 

Knud Ochner: Brev til Jørgen Tølløse 

2001; ”Fyns Stift Præstehistorier”; 1972, 

VII s.99 oprindelig  

S. V, Wibergs ”Almindelig Dansk 

Præstehistorie”; 1871, III s. 180  

P.S. Jeg søger stadig efter originalbrevet. 

 

  

Oluf Balslev 

Christoffer Ness’ gravsted på Stenløse kirkegård. 
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Snedkermester Niels Otto Birkholm 

Skrevet af Egon Birkholm 

 

Niels Otto Birkholm, ca. 1950 

Min far blev født på en gård i 

Uggerslev 9. april 1899 som 

næstyngste ud af en søskendeflok 

på 6.  

Han kom i lære som møbelsned-

ker hos en snedkermester i 

Lumby/ Taarup og blev udlært i 

1924, hvorefter han etablerede sig 

som selvstændig snedkermester i 

lejede lokaler i Skallebølle. Det 

var i denne periode, han traf min 

mor, Marie, som stammede fra 

Vissenbjerg. De blev gift 16. 

december 1927.  

I 1929 byggede mine forældre 

hus på Brogårdsvej i Bellinge, 

men da de ikke rigtigt faldt til i 

Bellinge, købte de i 1931 en 

byggegrund udstykket af Knud 

Elkjær Dalgård, Stenløse 

Møllegård. Grunden var på 829 

m
2
. matrikel nr. 8x, Svenstrup By, 

Stenløse Sogn. Det var her på 

Svenstrupvej 40, min far byggede 

hus med trikotageforretning og 

snedkerværksted. 

Min far lavede selv alt træ-

arbejdet: Spær, udvendige og 

indvendige døre, vinduer, gulve 

m. m. Af byggeregnskabet 

fremgår det, at det samlede 

byggeprojekt blev på 10.000 kr. 

Snedkerværkstedet 

Snedkerværkstedet 

bestod først og fremmest 

af en høvlbænk med 

diverse skabe med høvle 

af forskellige typer, bl a. 

langhøvl (rubank), sims-

høvl, bugthøvl m.m., 

mange stemmejern i 

forskellige størrelser, 

borsving med mange 

størrelser bor. Der var en 

limovn, idet man på det 

tidspunkt brugte varm 

lim (snedkerlim lavet af 

skind, hud, brusk og 

hove,) i forbindelse med 

møbelfremstilling og en 

træpresse, når man 

skulle pålime finér. 

I 1946 blev værkstedet 

udvidet til det dobbelte, 

idet der skulle være plads til en 

del snedkermaskiner. 

Maskinværkstedet bestod bl. a. af 

en båndsav, rundsav, fræser, 

langhulsboremaskine, kombineret 

afretter og tykkelseshøvl og en 

båndpudser. Alle disse maskiner 

blev trukket af én el-motor, som 

var placeret på loftet. Herfra gik 

der en drivrem ned til en fælles 

aksel, hvorfra der var remtræk til 

de forskellige maskiner

 Hjørneskab fremstillet af N.O.Birkholm, 1950 
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Snedkererhvervet  

I 30-erne og 40-erne lavede min 

far mange reparationer af 

møbler. Vinduer og døre blev 

repareret med nye bundstykker, 

hængsler og låse. 

Han fremstillede også mindre 

enkeltmøbler på bestilling f.eks. 

syborde, tobaksborde, 

anretterborde, blomsterborde og 

skabe i forskellige udførsler f. 

eks. dækketøjsskabe, flueskabe, 

klædeskabe, bogskabe og 

garderobeskabe. Dengang blev 

mange møbler forsynet med 

flotte billedskærerarbejder, som 

han fik leveret af en 

billedskærer i Lindved. 

Han har også lavet havemøbler, 

ja selv et strygebræt eller et 

grisetrug, kunne han fremstille. 

Han var også glarmester, og jeg 

husker, at han tit var ude på 

gårdene i Svenstrup, Stenløse 

og Volderslev, hvor han satte 

nye glas i staldvinduerne. 

Jeg husker engang, hvor vi børn 

spillede rundbold, og jeg var så 

uheldig at smadre en rude. Min 

far satte en ny rude i, og så var 

den sag ordnet. 

Han indrammede også billeder, 

med og uden glas. 

Det var dengang, hvor man fik 

filet en sav. Filen kostede kr. 

2,75 og min far tog kr. 2,50, 

men det skal dog siges, at den 

samme fil kunne bruges til flere 

save. 

I 50-erne og 60-erne frem-

stillede min far serier af møb-

ler, som blev solgt af Bent 

Vejstrup, Rosenhuset. Jeg 

husker bl. a. hjørneskabe i 

malede udgaver eller i egetræ 

med blyindfattede ruder. 

Desuden Marie Antoinette 

toiletmøbler med glasplade og 

trefløjet spejl. Køkkenskabe 

med glaslåger og skuffer til mel 

og gryn. 

 

Et eksempel på en regning på en hestekrybbe, 

 som min far lavede til slagter Karl Jensen i 1960: 

2 ½ alen træ 1 ¼  5 ............................ kr 4,50 

4 alen træ 1 x 6 .................................... kr. 6,50 

2 ½ alen træ 1  5 ................................ kr. 3,50 

12 alen træ 1 ¼  5 ½ .......................... kr. 23,00 

1 overbjælke ........................................ kr. 1,50 

Søm og strøm ....................................... kr. 1,50  

Arbejdsløn ........................................... kr. 40,00  

I alt ....................................................... kr. 80,50

 

 

  

Marie Antoinette-toiletmøbel, fremstillet af N.O. Birkholm. 

Fineret spisebord med udtræk 

fremstillet af N.O. Birkholm, 1949 
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Maskintilsynsmand 

Min far var også maskin-

tilsynsmand fra 16/10/1945, 

hvor han afløste smedemester 

Peder Christensen til 

7/10/1961, hvor han blev 

afløst af smedemester Kingo 

Søndergård Volderslev. En 

maskintilsynsmand tog rundt 

på gårdene og kontrollerede at 

maskinparken var i orden. Af 

bemærkninger i maskin-

tilsynsbøgerne fremgår det, at 

det ofte var afskærmning, der 

manglede ved remtræk og 

lignende. 

Foreningsarbejde 

Niels Otto Birkholm var med i 

bestyrelsen for El-foreningen 

fra 1932 til 1936 og igen fra 

1944 til 1958, hvor han var 

formand. Han deltog også i 

andet foreningsarbejde og var 

med i det frivillige brand-

korps. 

Fritidsinteresser 

I de unge år tog min far ud og 

spillede til bal i forsamlings-

husene. Han spillede violin. 

Han var også en ivrig kort-

spiller. Det var især l’hombre, 

han spillede sammen med 

gårdejer Hans Borreby Greve, 

købmand Kresten Skov og 

elektriker Alfred Hansen, 

Stenløse. Damerne sad så med 

deres strikketøj, medens 

mændene spillede kort. Som 

lille var jeg med, og jeg sov så 

på en sofa. 

Sognets sidste  

snedkermester 

Min far døde af kræft 17. 

oktober 1967. Hans sygdom 

var muligvis fremkaldt af det 

støvede miljø, der var på et 

snedkerværksted, og det fak-

tum, at han arbejdede med 

celluloselak og andre skade-

lige stoffer. Dengang var der 

ingen udsugning, som der kræ-

ves i dag. Et kapitel vedrøren-

de håndværkere i Stenløse 

Sogn var slut. 

 

 

 

  

Gravsted for N:O. Birkholm og hustru,  

Stenløse Kirkegaard 

Gravsted for N:O. Birkholm og hustru,  

Stenløse Kirkegaard 
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Maria Jørgensens erindringer 

Af Hans Damgaard 

 

 

Jens Christian og Maria Jørgensen boede på ”Skovvang” fra 1948 til 1991. 

”Skovvang” er i dag reduceret 

til kun at omfatte stuehuset, 

Stenløse Bygade 31, som er 

smukt restaureret og moderni-

seret. I øvrigt var gården i 

Maria og Jens Christians tid 

altid særdeles ordentlig og 

velholdt. Maria har til Arkivet 

skrevet følgende erindringer: 

Den første april 1948 forpag-

tede vi ”Skovvang”, som vi 

efter nogle få år købte. 

De første år blev den drevet 

med nogle søer, køer, 2 heste 

og lidt høns. På markerne hav-

de vi korn og roer. 

Første år havde vi et lille stykke 

med tobak. Nogle år før havde 

Jens lejet et stykke jord af sin 

far, og det havde givet meget 

godt. Når tobakken var tjenlig 

til høst, plukkede vi bladene og 

syede dem på en snor og 

hængte dem på loftet til tørring. 

Der skulle være gennemtræk, 

for at de kunne tørre ordentligt. 

Når de var færdige, blev de 

pakket og kørt til Odense for at 

blive solgt, men det sidste år 

kom det hele tilbage. Der var 

ikke længere salg i det. Nu 

kunne man igen købe tobak fra 

udlandet. 

Såning foregik med heste foran. 

I 1960 fik vi en brugt Ferguson, 

som vi havde resten af den tid, 

vi var på gården. Både med 

heste og traktor gik jeg bagefter 

såmaskinen for at holde øje 

med, at tudene ikke stoppede 

til. I den tid fik jeg motion nok. 

Det næste var så at radrense 

roerne for ukrudt. Dernæst at 

udtynde dem med roehakke, 

række op og række ned. Et 

roefrø gav flere planter, men 

efter nogen tid fik vi ”slebet 

roefrø”, som gav færre planter 

pr. frø, så rækkerne blev 

tyndere, og til sidst blev frøene 

genetisk ènkimede, og hvis de 
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var sået korrekt, skulle de 

næsten ikke udtyndes. For at få 

den fulde glæde af denne 

opfindelse, måtte vi have ma-

skinstationen til at så frøene 

med en speciel roesåmaskine. 

Med kornhøsten gik det også 

sådan, at det med tiden blev 

nemmere. Det startede med 

heste for selvbinderen, og når 

der var høstet, blev negene sat 

sammen med 8 stk. i en hob til 

tørring og færdigmodning. 

Derefter blev de kørt ind i 

laden, hvor der blev fyldt op 

både på loftet og på gulvet. 

Resten blev tærsket ind direkte 

fra marken. Halmen kom på 

loftet, og kornet kom i sække, 

som blev båret op på loftet over 

stalden. Derfra blev det 

efterhånden skovlet ned i en 

kværn og malet til foder til 

dyrene. 

Resten af kornet, som vi havde 

sat ind, blev tærsket i løbet af 

vinteren. Fra 1970 lejede vi 

maskinstation til at høste med 

mejetærsker. Det var en meget 

stor lettelse. Nu skulle vi bare 

skovle korn fra, når det blev 

kørt ind og så ellers bagefter 

bare køre halmen ind efter 

presning. 

Efter høst blev det roernes tur 

igen. De første år blev de truk-

ket op og toppen hugget af med 

håndkraft, men så blev der 

opfundet et jern, så man kunne 

gå med rank ryg og toppe af. Vi 

lagde nogle rækker sammen, 

som vi så kørte hjem. Toppene 

kom igennem en maskine, der 

snittede dem og blæste dem op 

i en silo, hvor vi trampede dem 

godt sammen. Det blev til godt 

foder til køerne om vinteren, 

når de var på stald hele tiden. 

Bagefter pløjede vi roerne op, 

og kørte dem sammen. 

Roerne var for det meste 

sukkerroer til sukkerfabrik. 

Transporten til fabrikken havde 

vi en vognmand til at tage sig 

af. De første år var det til 

Odense, og senere blev de kørt 

til Assens Sukkerfabrik. 

Også med roehøsten kom der 

store lettelser i arbejdet. 

Efterhånden fik vi maskin-

stationen til at aftoppe, så vi 

kun skulle finpudse med hånd-

kraft. Senere igen kunne maski-

nen også det, samtidigt med at 

toppen blev snittet. Til sidst 

blev roerne også taget op med 

maskine og afleveret for enden 

af marken i en stor bunke. 

Når møddingen skulle tømmes, 

var det i begyndelsen med heste 

og håndkraft. Det var hårdt 

arbejde som med årene blev 

afløst af traktor, og til sidst med 

maskinstation med læsser og 

spreder. 

De første par år blev der malket 

med håndkraft. Derefter købte 

vi en malkemaskine. Mælken 

blev hældt i mælkejunger, som 

blev sat til afkøling i rindende 

vand. Om morgenen blev de 

hentet af en hestevogn, senere 

lastvogn og kørt til mejeriet. Vi 

nåede også at opleve, at mæl-

ken blev hentet med tankvogn 

med sugepumpe. 

I året 1977 solgte vi køerne, og 

lavede stalden om til kun at 

producere grise. På det tids-

punkt var vi gået væk fra at 

have grisesøer, og havde kun 

grise til slagtning. Da købte vi 

så grisene ind ved en vægt på 

ca. 30 kg. Nogle år hentede vi 

dem i Volderslev hos Holger 

Jensen på Rønnegård. Senere 

leverede Hans Damgård alle 

dem, vi havde brug for, så læn-

ge vi havde grise. Når grisene 

havde en vægt på ca. 86 kg, 

kom der en vognmand efter 

dem, og kørte dem til slagteriet. 

Grisene blev mærket med vores 

leveringsnummer, så slagteriet 

var i stand til at afregne på 

vores konto. 

I hønsehuset havde vi ca. 125 

høns, som vi købte som dag-

gamle fra et rugeri. I starten 

brugte vi en elektrisk ”kyllinge-

moder”som varmekilde, indtil 

kyllingerne kunne klare sig 

uden varme. 

Æggene skulle stemples med et 

tal, og så kom ”æggeman-

den”og hentede dem en gang 

om ugen, indtil han på et tids-

punkt stoppede sin forretning. 

I Dømmestrup Brugsforening 

var vi andelshavere. Når de 

kom med varer hver tirsdag, tog 

de så æggene med retur og 

modregnede værdien af dem på 

vores konto. Æggene pakkede 

vi i trækasser med 20 bakker 

med 30 æg i hver. Sådan gik 

det i mange år, men på et 

tidspunkt gik vi over til kun at 

have så mange høns, at der var 

æg til os selv og børnene. Når 

hønsene var et år gamle, blev 

de skiftet ud. Dengang vi havde 

mange, slagtede vi dem, vi selv 

kunne bruge, og resten blev 

hentet af et slagteri. 
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Om vinteren, når vi ikke skulle 

tærske, blev der arbejdet med 

brænde. Et stykke af Stenløse-

skoven hørte til Skovvang, så 

Jens og en arbejdsmand (Carl 

Petersen) fældede de mindre 

træer og savede stammerne i 

nogle passende stykker, som de 

kørte hjem. På gården havde vi 

en rundsav sammen med et par 

naboer. Den kunne vi så hente, 

når det var blevet vores tur til at 

bruge den. Vi var som regel to 

til at save det ud i stykker, der 

passede til at kløve. Til sidst 

blev det sat i en pæn brænde-

stak, hvor brændet kunne tørre 

om sommeren. Sidst på året 

blev brændet så kørt i hus, så 

det var til at fyre med til 

vinteren. 

Så blev der skovet lidt mere 

tyndt træ, som sammen med de 

grene der var savet af træerne, 

blev kørt hjem, og med en økse 

blev hugget til kvas, som vi 

brugte til at tænde op med. 

Efter nogle år lejede vi en stor 

traktor med kvashugger, som 

klarede arbejdet meget hurti-

gere. Senere fik vi det gjort 

oppe i skoven. Det gjorde det 

nemmere at køre det hjem. Da 

vi endelig fik centralfyr, fyrede 

vi også med træ, og når det blev 

rigtig koldt med koks, indtil vi 

gik over til at få et oliefyr. 

Når jeg vaskede storvask, skul-

le jeg udenfor, fordi vi havde 

vaskehuset ovre i udbygningen. 

Der kogte jeg tøjet i en grue-

kedel, hvorefter det blev skrub-

bet på et vaskebræt, skyllet i 

koldt vand og vredet op. Det 

var koldt at hænge til tørring 

om vinteren. Senere kunne vi 

leje en vaskemaskine nede i 

byen. På den måde vaskede jeg 

i flere år. Vi kunne også sende 

noget af det på Andelsvaskeriet, 

men det var temmelig dyrt. Den 

sidste tid fik vi en vaskemaski-

ne selv, og da vi havde fået 

lavet badeværelse med bruser, 

kunne vi få plads til vaskema-

skinen der. 

Det var også godt at komme af 

med alle de sorte kakkelovne 

og komfuret. Det hele skulle 

pudses og holdes vedlige, men 

der blev kun fyret i komfuret og 

den ene kakkelovn, hvis vi ikke 

skulle have gæster. Asken 

skulle også tages ud hver dag. 

Vi slagtede gerne en gris hvert 

år, og som regel også en kalv. 

Så kom der en mand, der havde 

forstand på de dele. Vi skulle 

sørge for, at der var en masse 

kogende vand fra grukedlen til 

et stort kar, som grisen skulle 

skoldes i. Når den var blevet 

stukket, gjaldt det om at være 

hurtig med ske og spand, så vi 

kunne få blodet. Vi skulle hu-

ske at røre i det i den første tid. 

Ellers stivnede det, og så kunne 

det ikke bruges til blodpølse og 

blodbudding. Det var et par 

travle dage. Der skulle hakkes 

kød og laves medister. Tarmene 

skulle renses, hvis man ikke 

købte dem rensede. Vi lavede 

også finker og sylte, og før 

fryseboksenes tid, stegte vi en 

masse frikadeller og kødboller, 

som bagefter blev henkogte. 

Vi var med i en fællesfryser i 

Fangel, hvor vi så på bestemte 

tidspunkter kunne cykle over 

og hente en pakke. Kødet skulle 

være pakket godt, og der skulle 

være skrevet tydeligt navn og et 

nummer på, så frysedamen kun-

ne finde den rigtige pakke til 

os, da alle pakkerne lå i et stort 

rum, hvor kun hun havde ad-

gang. Senere blev der bygget et 

frysehus på Stenløsevej, hvor vi 

selv havde vores egen boks 

med egen nøgle til. Så var det 

lettere at fryse frugt og grøn-

sager fra vores egen have. De 

senere år fik vi, som de fleste 

andre, vores egen fryser i kæld-

eren.  

Da Jens ikke syntes at han kun-

ne klare arbejdet længere, 

forpagtede vi jorden ud til Arne 

Lundsgård indtil vi solgte 

ejendommen. 

 

”Skovvang”, Stenløse Bygade 
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”Skovvang” blev solgt d.1. september 1991 til Ole Mortensen. 

Til ejendommen hørte ca. 2 ha skov og 1,9 ha jord bag ved skoven i Stenløse ned mod åen. 

Omkring gården var der ca. 8 ha. 

 

Skovvang 1951, ”Danmark set fra luften” 
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Karl Mortensen –  
”Oliemanden i Skt. Klemens” 

Skrevet af Jørgen Hansen

Opvarmning af huse ved hjælp 

af oliefyr tog sin start i begyn-

delsen af 50-erne. Indtil da var 

den primære opvarmningskilde 

kul og koks, og nogle havde 

ovne til petroleum.  

I Stenløse Sogn var der flere 

brændselshandlere, som prim-

ært leverede kul og koks til 

sognets beboere. Der var fx 

Poul Hansen, som boede på 

Stenløse Mølle og Svend Åge 

Frost, der i mange år boede på 

Svendstrupvej 64. 

Kul og Koks blev hentet på 

havnen i Odense, men skulle 

man have olie og benzin, skulle 

det hentes på Esso’s anlæg på 

oliehavnen Avernakke ved 

Nyborg. 

Det var i den periode, der blev 

bygget huse på Møllebakken, 

Kildebakken og lidt senere på 

Kløverbakken og Jægerbakken. 

Mange af ejerne af disse huse 

ønskede at slippe for at skulle 

fyre med koks i fyret i kælde-

ren, og ikke mindst det støv, 

der altid fulgte med, når man 

fyrede med koks.  

Flere virksomheder begyndte at 

producere oliebrændere til be-

stående varmekedler i enfami-

liehuse, og et firma ved navn 

”Gilbarco” oplyser, at de i 1962 

opsatte 120 oliefyr om dagen i 

Danmark. Det var også i 1962 

at A.P. Møller fik 50 års 

eneretsbevilling til den danske 

undergrund og dermed den olie, 

som nu hentes op af Nordsøen. 

Karl og Eva Mortensen flyttede 

ind på Kløverbakken 16 i 1959. 

Karl havde tidligere arbejdet 

ved landbruget, men havde 

sidst været ansat på Farstrup 

Stolefabrik på Nordfyn. 

Karl Mortensen var blevet de-

potindehaver ved Esso for det 

sydlige Odense med opland. 

Der blev startet med en mindre 

Thames lastbil med tank på 

ladet, og turen gik hver dag til 

Avernakke ved Nyborg for at 

hende fyringsolie eller petro-

leum. Kunderne holdt selv øje 

med, når det var tiden at bestille 

fyringsolie. De fleste havde fået 

gravet en tank ned i haven til 

fyringsolie og fået udleveret en 

målepind, så man selv kunne 

pejle oliestanden i sin tank og 

se, hvor meget den indeholdt. 

Det skete imidlertid, at folk 

glemte at pejle tanken, eller 

blev overrasket over et større 

forbrug end forventet, så de løb 

tør for olie. Så var det godt at 

have en aftale med Karl Mor-

tensen, der kom på alle tider af 

døgnet for at hjælpe sine kun-

der. Senere kunne man lave 

aftale med sin leverandør af 

fyringsolie om automatisk op-

fyldning, så man kunne undgå 

at løbe tør for olie. 

Antallet af kunder med oliefyr 

steg støt de kommende år, så 

der blev ansat en chauffør mere 

og indkøbt en bil mere. Den 

nye chauffør lejede et værelse 

på Esso-tanken og var på kost 

hos familien Mortensen. For 

ikke at genere naboerne på 

Kløverbakken med støj fra last-

bilerne, når man startede tidligt 

Olietankbilen under besøg på oliehavnen i Avernakke ved Nyborg 
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om morgenen, holdt de i en 

periode ved Esso-tanken på 

landevejen. Senere lejede Karl 

Mortensen en del af laden på 

Møllegård på Stenløse Bygade.  

Der blev leveret petroleum til 

mange købmænd også i den 

sydlige del af Odense. Inde i 

byen var der stadig mange lej-

ligheder, der blev opvarmet 

med petroleumsovne. Mange 

købmænd havde en mindre 

tank, som blev fyldt, og så kom 

kunderne med deres egne 

dunke, som købmanden tap-

pede petroleum i.  

Efter lejemålet af lokaler på 

Stenløse Bygade begyndte Karl 

Mortensen selv at tanke 

petroleum i dunke, som blev 

solgt til købmændene, som 

derved kunne undgå at skulle 

tappe petroleum inde i forret-

ningen. Om vinteren, når beho-

vet for opvarmning var størst, 

var der blevet indkøbt en min-

dre varevogn, som kørte petro-

leum ud til købmændene, og i 

perioder blev der ansat endnu 

en chauffør til at køre med 

fyringsolie. 

De første år leverede depotet 

1,5 millioner liter fyringsolie til 

kunderne, og efter 10 år steg 

det til 5 millioner.  

I starten kostede 1000 liter fy-

ringsolie 100 kroner, og der 

blev afregnet kontant ved leve-

ring til kunderne, ligesom karl 

Mortensen afregnede dagligt på 

Avernakke oliehavn. 

I 1967 ønskede Esso at redu-

cere antallet af deres depoter, 

og derfor skulle der ikke frem-

over være et depot for det syd-

lige Odense. Karl Mortensen 

måtte se i øjnene, at han ikke 

havde mulighed for at fortsætte, 

så ”Importkompaniet” overtog 

biler og forretningen.  

Karl måtte finde sig en ny 

beskæftigelse, så nu fulgte en 

tid ved en maskinstation og 

senere ved en maskinhandler i 

Odense. Familien blev boende 

på Kløverbakken og var fortsat 

en del af det sociale liv i 

sognet, ikke mindst som en del 

af cykelklubben. Der blev 

cyklet mange ture til omegnens 

kroer. 

Efter Familien Mortensen blev 

pensionister flyttede de til Søn-

dersø for at komme tættere på 

deres yngste datter og familie. 

 
 
  

Fra en udstilling af oliefyr bl.a. Gilbaraco. 
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Billedet for oven viser det 

lokale cykelhold, som Karl 

Mortensen var medlem af. 

Til højre ses Karl og Eva 

Mortensen. Billedet er taget ved 

den gamle lade på Dahlsvej. 

 



24 

 

 

 

 


