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Formandens beretning 2014 
Af Eva Kristensen 
 

Den 19. marts 2014 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Jørgen Hansen som næstfor-
mand, Hans Damgård som kasserer, Karsten Bormlund og Mogens Jensen som bestyrelsesmedlemmer, Kaj 
Jensen og Steen Kristensen som suppleanter. Efter generalforsamlingen holdt Jørgen Hansen et foredrag om sin 
barndom og opvækst her i sognet. Man kunne nikke genkendende til meget af det ,Jørgen fortalte om. Det var 
rigtig godt. 

Den 24. maj 2014  

Vi besøgte Lucinda og Lars Voldsgaard. Lars’ datter Marianne er 8. generation på gården, som familien har ejet 
siden 1784. Lucinda og Lars bor i dag på Borreby Mølle, som de selv har istandsat. Lars fortalte om gårdens 
historie. Det var meget interessant, og vi havde en rigtig god eftermiddag. 

Den 30. september 

Museumsleder ved Nordfyns  museum  Palle E. Petersen holdt foredrag om tyske flygtninge i Skovbylejren. 
Det var rigtig godt, vi fik meget at vide, som vi ikke vidste i forvejen. Der var mødt mange op, og vi havde en 
god aften. 

Den 1. november 

Udstilling af brudebilleder fra før 1800-tallet og indtil i dag. Der kom ikke så mange, som vi måske kunne have 
ønsket os, men der var trods alt ca. 30, der kom og så på. Vi hyggede os med kaffe og småkager sammen med 
gæsterne. Det var en fin dag. Det skal i have tak for. 

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. En stor tak til Mogens, som har været en meget stor hjælp med arkivet. Mogens har et større indblik 
i arbejdet, end jeg har. 

 

Til slut vil jeg orientere jer om, at vi fra 1. april har fået en ny arkivleder. Egon Birkholm har sagt ”ja” til at 
varetage arkivets arbejde som ny leder. Hjertelig velkommen Egon. 
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Arkivlederens beretning for 2014 
 

År 2014 har været et godt år for arkivet, et rigtigt arbejdsår. Vi syntes, at vi har fået rigtig godt fat på både bille-
der og arkivalier, men har stadig en del tilbage at registrere. Da vi fik at vide, at vi i løbet af året ville blive præ-
senteret for et nyt og moderne arkivprogram, som skulle kunne det hele må jeg nok indrømme, at vi skyndte os 
langsomt med registreringen. Vi registrerede stadig noget af vores mest populære stof nemlig avisartiklerne. At 
det er populært stof skønner jeg ud fra den store interesse vores mapper med avisudklip bliver studeret når vi 
lægger dem frem i forbindelse med vores udstillinger. 

Det ser ud til, at vores samarbejde med andre foreninger i sognet er ”løbet ud i sandet”. Vi har i hvert fald ikke 
modtaget nye henvendelser fra ”Brobygningsgruppen”. Så vidt jeg er orienteret skyldes det manglende økono-
misk støtte fra kommunen. Det er jeg lidt ked af mange grunde, men først af alt fordi vi mangler den ekspone-
ring, som deltagelse i ”Brobygningsgruppens” arrangementer gav os. Disse udstillinger var en mulighed for at 
komme ud til et andet publikum end det, vi ser ved vores egne udstillinger. Vi er naturligvis glade for at vores 
medlemmer støtter så godt om vores aktiviteter ikke mindst udstillingerne. 

Vi har arbejdet noget med et program der hedder ”Historisk Atlas”. Det er en hjemmeside, hvor der i et lag 
oven på et atlas – et landkort – lægges informationer om den pågældende egn. Jeg kan kun anbefale, at man 
prøver at gå ind på hjemmesiden historiskatlas.dk og for eksempel ser, hvad vi har lagt ud om Stenløse sogn. 

Vores ”maskinpark” fungerer fint, og der er som regel altid en maskine til hver medarbejder. De fleste af com-
puterne er imidlertid ved at være af ældre dato ligesom Windows styreprogrammerne er ved at være af ældre 
dato, og vi ved at Windows XP snart ikke bliver opdateret længere, og at de dermed kan byde på en risiko, når 
man begiver sig ud på internettet. Selvfølgelig er alle medarbejdere instrueret i at holde sig fra de ”frække si-
der”, når de sidder ved arkivets PC-er, og vores server er forsynet med en kraftig ”Firewall”, så jeg er ikke så 
bekymret, men en opdatering af maskinerne i en ikke så fjern fremtid kan jeg godt forudse. 

Til slut vil jeg sige tak til arkivets medarbejdere. Jeg synes, at vi er et par gode hold, de der kommer om for-
middagen, og de som først optræder om eftermiddagen: Endelig vil jeg også sige tak til medlemmerne for den 
tid, jeg har måttet arbejde som arkivleder. Jeg har jo for længst overskredet den grænse på 70 år som Jørgen 
Tølløse i sin tid satte for sig selv. Helt ærligt, det bliver nok svært også i fremtiden at finde en arkivleder, hvis 
vedkommende skal have mulighed for at bestride jobbet i bare nogle år, og hvis vedkommende skal forlade 
posten som 70-årig. Det er nu lykkedes os at få Egon Birkholm til at overtage mit job som arkivleder, og det er 
jeg helt tryg ved og ønsker ham alt godt i fremtiden. 

 

Planer for 2015 

Vi er på en måde heldige, for vi modtager for tiden ikke så mange arkivalier, når man ser bort fra den strøm af 
digitale billeder, der hver uge flyder ind. Dette sammenholdt med at vi er enige om, at vi kun registrerer det 
absolut nødvendige, fordi vi venter på det nye arkivprogram, hvor alt skal registreres, også det der allerede er 
registreret, bevirker, at vi fortsætter med at bringe orden i vores materialer, så det bliver lettere at overføre data 
til det nye program, Arkibas5, som vi venter os meget af. 

Mogens Jensen 

Arkivleder Emeritus 
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I dag er det helt almindeligt, at alle 
har en telefon, men hvornår kom 
de første telefonforbindelser til 
sognet? 

Telefonen blev ikke opfundet af 
Graham Bell, som mange tror, men 
af italieneren Antonio Meucci, som 
dog glemte at forny sit patent efter 
5 år. og dette udnyttede Graham 
Bell, som så søgte, og fik patent og 

siden oprettede det første telefon-
selskab i USA i 1876. I Danmark 
blev den første telefoncentral etab-
leret i 1881 af Bell International. 
Den blev senere overtaget af Kjø-
benhavns Telefon Aktieselskab, 
KTAS. 

På Fyn blev Odense Telefonsel-
skab stiftet i 1883 med henblik på 
at forsyne hele Odense og omegn 
med telefonforbindelser. Centralen 
i Odense åbnede i 1884 med 93 
tilsluttede abonnenter. 

Hurtigt opstod der også telefonsel-
skaber i flere større byer, og i 1889 
var der 5 telefonselskaber på Fyn. 

I 1894 blev Bellinge central etable-
ret, og i 1900 var der 8 tilsluttede 
abonnenter. Centralen blev indret-
tet i Bellinge Brugsforening med 
uddeler Niels Bondesen som cen-
tralbestyrer. 

Med telefonnummer 3 under Bel-
linge central blev der trukket en 
luftledning fra Bellinge central og 
til ”Elysium” i Svenstrup, hvor 
Redaktør Dreyer fra Fyens Stiftti-
dende havde sin sommerbolig. 

De første telefonforbindelser blev 
udført med kun 1 tråd fra centralen 
til abonnenten, så samtalekvalite-
ten har været ringe i forhold til i 
dag. Man kunne dog fra omkring 
1897 mod en merbetaling få en 2-
tråds forbindelse der havde en bed-
re talekvalitet. 

I Odense var Fyens Stifttidende 
blandt de første, der fik telefon, så 
nu kunne der ringes fra sommerbo-
ligen i Svenstrup til redaktionen i 
Odense. Bellinge Central havde på 
det tidspunkt kun én forbindelse til 
Odense Central, så redaktør Dreyer 

Da telefonen kom til Stenløse Sogn 
Af Jørgen Hansen  

Bellinge gamle Brugsforening, hvor den første central var placeret. 

Telefondame på Bellinge central. 
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kunne komme i den situation, at 
linjen var optaget af en anden 
abonnent, og så kunne han ikke 
ringe til Odense. 

Det er også værd at bemærke at 
centralen kun var bemandet i dagti-
merne på hverdage og et færre an-
tal timer på helligdage. 

De næste der fik telefon i Stenløse 
Sogn, er Brugsforeningen i Stenlø-
se. De bliver i 1899 tilsluttet Bel-
linge Central med nummer 7 

Brugsen havde til huse på Stenløse 
Bygade 25, som tidligere var Sten-
løses første skole. 

I 1901 bliver der etableret en tele-
foncentral i Hjallese. Centralen 
indrettes på Hjallesegade 46 i 
”Bødkerhuset”. 

I telefonbogen fra 1902 kan man 
se, at der er 14 abonnenter tilsluttet 
centralen, hvoraf de fire bor i Sten-
løse Sogn. 

Stenløse Brugsforening har nu fået 
forbindelse til Hjallese Central i 
stedet for til Bellinge. 

I 1900 blev Fyns Kommunale Te-
lefonselskab dannet af de fynske 
kommuner, som ønskede selv at 
tage vare på telefondriften. 

I 1910 flytter Hjallese Telefoncen-
tral til Odensevej 1 og allerede i 
1915 skifter den navn til Dalum 
Central og flytter til Demantsvej 
41. 

Der er ikke den store tilgang af 
telefonabonnenter frem til 1910, 
men af de gamle telefonbøger 
fremgår det, at Stenløse–Fangel 
Sogneråd og Sognefogeden har 
fået telefon. 

I telefonbogen fra 1917 kan man se 
der er flere af sognets beboere der 
har fået telefon. 

Dreyers sommerbolig er nu blevet 
tilsluttet Dalum central. 

Bellinge Central får ikke så mange 
telefonforbindelser til sognet, men 
i 1917 er der kommet nogle få til. 
Bellinge Central holder flyttedag i 
1932, og flytter fra Brugsen og 
over på den anden side af vejen på 
Bellingevej. 

I takt med, at der er flere, der får 
telefon i sognet, bliver telefonma-
sterne mere synlige i byen, som det 

Hjallelse 12  

Volderslev Telefonforening 

Hjallelse 13 

Stenløse Brugsforening 

Hjallelse 14 

K. Madsen vognmand,  

Stenløse 

Hjallelse 14a 

Johs. Vejstrup  

Stenløse Mølle 

Dalum 8 Landstingsmedlem  

 J. Vejstrup 

Dalum 46 Chr. Jensen Slagter 

Dalum 136 Skt. Klemens  

 Jernbanestation 

Dalum 142 Distriktsjordmoder 

 Christiane Pedersen 

Dalum 165 Kalkværksejer  

 H. Rosager 

Dalum 184 Kalkværksejer  

 Bechgård 

Dalum 195 Redaktør Drejer 

 (sommerbolig ) 

Slagter Jensen fra Stenløse. Bemærk telefonnummer  
”Dalum 46” på varekassen. 

Hjallelse, 1. central, ”Bødkerhuset”. 

Bellinge 24 L. Greve gårdejer 

Bellinge 56 Chr. Hansen 

Gårdejer 

Bellinge 86  Henrik Henriksen  

Gårdejer 

 

Bellinge 98 M. Christoffersen  

Gartner 
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fremgår af postkortet fra Bellinge . 

Som følge af den økonomiske krise 
i 30-erne og 2. verdenskrig fra 
1940 til 1945 var tilgangen af nye 
telefoner meget lille frem til slut-

ningen af 2. verdenskrig. Efter kri-
gen var der mangel på materialer, 
så der blev ret hurtigt lang ventetid 
på ny telefon overalt i landet. Der 
var i nogle egne af landet op til 7 
års ventetid, og omkring 80.000 

kunder ventede på installation. 

I 1958 bliver Dalum Central ned-
lagt, og alle forbindelser ført ind til 
centralen på Klingenberg i Odense. 
Derved bliver alle tilsluttet auto-
matcentralen og kan nu foretage 
opringning uden en telefonists 
mellemkomst. I den forbindelse får 
alle 6-cifrede telefonnumre og får 
tildelt cifrene 13 foran det beståen-
de telefonnummer. F.eks. fik Meje-
riudsalget, der åbnede på Sven-
strupvej 36 i 1957, skiftet nummer 
fra Dalum 1203 og til 131203. 

Som følge af automatiseringen 
skulle alle telefonapparater nu væ-
re forsynet med en drejeskive. 

Det var kun de nyere telefonappa-
rater, der kunne ombygges, så de 
fik drejeskive, så der var flere, der 
fik udskiftet deres gamle telefon-
apparater med nye. 

Fyns Kommunale Telefonselskab, 

Postkort fra Bellinge. Huset nederst til højre er Bellinge 2. central. 

Bud fra købmand Skov ”Dalum 18” Hjallelse 2. central, Odensevej 1. 

Bemærk tagstativet til telefonledninger. 

Personalet er opstillet til fotofgrafering. 



8 

FKT, begyndte også at udskifte 
luftledninger med jordkabler. Det 
var i første omgang i de nye bolig-
områder Møllebakken, Kildebak-
ken m.fl.. Resten af områdets luft-
ledninger blev senere, løbende ud-
skiftet med kabler. 

Bellinge central bliver automatise-
ret i 1965 og flytter samtidig til en 
nyopført centralbygning på Bræn-
dekildevej 7. 

Ved samme lejlighed bliver de te-
lefoner i Svenstrup, der har forbin-
delse til Bellinge Central, flyttet til 
Centralen i Odense. 

Efter 20 år er bygningen til Bellin-
ge Central blevet for lille som føl-
ge af den store tilgang af nye tele-
fonabonnenter, og i 1976 bliver en 
ny central indviet i en større byg-
ning på Bellingevej 91. 

Fra perioden 1960-1980 opføres 
der overalt mange nye boliger og 
tilgangen af telefonabonnenter sti-
ger for hvert år. 

Det var ikke alle, der havde råd til 
at abonnere på en telefonforbindel-
se, så mange steder blev der opsat 
mønttelefoner. På hjørnet af Skov-
bakken og Møllevej blev der opsat 
en mønttelefon, og nogle år senere 
kom der en på Skt. Klemensvej 
ved Skt. Klemensparken. 

Telefoncentralen på Klingenberg i 
Odense havde ikke kapacitet til 
alle disse telefoner, så Fyns Kom-
munale Telefonselskab besluttede 
at opføre en række centraler i for-
stæderne til Odense. 

I 1970 invier man en ny central på 
Stenløsevej 205, som får navnet 
Stenløse Central. 

Nu bliver alle telefoner i Stenløse, 
Svenstrup og Volderslev flyttet til 
Stenløse Central. Flytningen til 
Stenløse Central betyder, at alle får 
nyt telefonnummer, og de første to 
cifre 13 bliver ændret til 15. 

Det bliver ikke sidste gang at sog-
nets telefoner må ændre telefon-
numre. 

Allerede i 1989 indføres en ny 
nummereringsplan for hele landet. 
Det betyder, at alle telefonnumre 
nu bliver 8 cifrede og sognets tele-

fonnumre får cifrene 65 tilføjet 
som de første to cifre. 

Den centrale del af Skt. Klemens 
fik i 70'erne muligheden for at til-
slutte sig fællesantenneanlæg, og 
det er løbende igennem årene ble-
vet udvidet, så en stor del af hus-

standene i Stenløse Sogn har fået 
mulighed for tilslutning. 

I 90-erne kom der gang i udbredel-
sen af internettet, så nu kunne man 
komme på ”nettet” via sin telefon-
forbindelse. 

Kabel-TV-selskaber samt antenne-
foreninger så også en mulighed for 
at tilbyde deres kunder en internet-
forbindelse via det coax-kabel der 
var ført ind til de enkelte husstan-
de. 

I løbet af få år kom IP-telefoni som 
en tjeneste, der blev tilbudt sam-
men med internetforbindelsen. Bå-
de teleselskaber og antenneforenin-
ger har nu tilbud om IP-telefoni, så 
den traditionelle forbindelse med 
udstyr på den lokale telefoncentral 
begynder at miste kunder. 

 Mobiltelefonerne fik gang i udbre-
delsen i slutningen af 80-erne. Der 
var flere mobiltelefonoperatører, 
der fik sendelicens i Danmark så 
konkurrencen betød for sognets 
beboere, at det blev billigere både 
at anskaffe og bruge mobiltelefon. 

I dag har selv den yngste skoleelev 
sin egen mobiltelefon, så behovet 
for sognets mønttelefoner for-
svandt ligesom telefonboksene. 

Stenløse Central ligger der endnu 
med udstyr til den traditionelle te-
lefonforbindelse, ofte omtalt som 
”fastnetforbindelse,” men udviklin-
gen går hurtigt, så engang ud i 
fremtiden bliver det traditionelle 
telefonudstyr sikkert overflødigt på 
samme måde, som da man på Fyn i 
1970 automatiserede den sidste 
central, og alle telefondamerne 
blev overflødige.

Stenløse Central med tårn dels til sirene 

dels til det ”nye”påfund: mobiltelefonen. 

En af de to telefonbokse, der blev opsat i 

Skt. Klemens. 
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Telefoncentral med centralbestyrer og 
familie. Telefonmontør er ved at etab-
lere kabel fra mast til centralen. 

Telefonforbindelser på Fyn omkring 1895. 
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Min mor blev født d. 7 oktober 
1901 i Hesbjerghuse ved Vissen-
bjerg, som den ældste ud af en sø-
skendeflok på 5. Søster Helene og 
3 brødre, Georg, Karl og Kristian, 
alle med efternavnet Rasmussen. 

Efter skolegang, husholdningskur-
ser og forskellige sykurser i Oden-
se blev hun gift med Niels Otto 
Birkholm d. 16 december 1927 i 
Vissenbjerg kirke. 

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 m2. matrikel nr. 8x, Sven-
strup By, Stenløse Sogn. Det var 
her på Svenstrupvej 40, Skt. Kle-
mens, min far byggede hus med 
trikotageforretning og snedker-
værksted. 

Trikotageforretningen. Lokalet var 
på ca. 14 m2 og sortimentet var ret 
beskedent i 1930-erne og under 
krigen i 1940-erne. Vareudbuddet 

be-

stod bl. a. af sytråd og synåle, garn 
og strikkepinde, lynlåse, meterva-
rer, knapper, silkebånd, blonder og 
andet sytilbehør. 

Af trikotagegrossister kan bl. a. 
nævnes Hjort og Co, Manufaktur-
compagniet, Vestergård og Søn, J. 
Andersen Damgaards. Et kontoud-
tog fra sidstnævnte slutter med 
følgende tekst: ”De bedes høfligst 
prøve Rigtigheden af ovenstående 
Opgørelse og derefter godhedsfulgt 
indsende xxx Kr. ” 

Efter krigen var der mangel på va-
rer, og jeg husker, at det var almin-
deligt, at damerne kom med nylon-
strømper, hvor der var løbet en 
maske eller flere. Disse strømper 
blev sendt til opmaskning inde i 
Odense. Det var også en tid, hvor 
det var almindeligt, at vende flip-
perne på skjorter, når de var slidt. 
Og det var helt almindeligt at stop-
pe sokker, hvis der var gået hul. 

Udvidelse af butikken. Omkring 
1950 blev butikken udvidet til det 
dobbelte, idet mine forældres sove-
værelse blev inddraget til butikken. 
Tidligere havde mine forældre haft 

Min mor, trikotagehandler Marie Birkholm 
Skrevet af Egon Birkholm 

Marie Birkholm. Interiør fra forretningen. 

Interiør fra forretningen. 
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lejefolk på 1. sal. Denne lejlighed 
blev nedlagt og soveværelset blev 
flyttet på 1. sal. Nu blev der plads 
til et noget større varesortiment. 
Der blev udvidet med kjoler, ne-
derdele, bluser, trøjer, undertøj, 
skjorter, legetøj, glasfigurer, et 
stort udvalg af Hjertegarn i mange 
farver og meget andet. 

Udlejning af dåbskjoler. Min mor 
udlejede dåbskjoler, som blev pyn-
tet med silkebånd, lyserøde til pi-
ger og lyseblå til drenge. Jeg hu-
sker at hun ofte havde travlt op til 
weekenden med at vaske og stryge 
disse dåbskjoler, så de var klar til 
dåbshandlingen i Stenløse kirke. 

Min mors interesser 

Hun holdt meget af blomster, især 
neriumtræer og kaktusser i mange 

afskygninger. Det var også hende 
der passede haven, hvor der bl. a. 
var stikkelsbær- og ribsbuske, pæ-
retræ, kirsebærtræ og der blev dyr-
ket rødbeder, gulerødder, kålplan-
ter, jordbær og meget mere. Nogle 
af afgrøderne blev syltet eller hen-
kogt. Hun bagte også meget, og 
der var altid hjemmebag til efter-
middagskaffen. Hun arbejde også 
på det kunstneriske plan, idet vi 
har et kaffestel, som hun har malet. 
Også oliemaling prøvede hun. I de 
lange vinteraftener strikkede hun, 
broderede og hæklede. 

Facadeskiltet 

Mærkelig nok stod der O. Birk-
holm på facadeskiltet. Forklarin-
gen er, at det var min far, som lag-
de navn til butikken. Det var også 
ham, som var på posthuset og beta-

le girokort til grossisterne. Det sid-
ste han udrettede her i livet, var at 
han, på trods af en alvorlig kræft-
sygdom, slæbte sig op ad Mølle-
bakken til det daværende posthus 
på Stenløsevej, for at betale et gi-
rokort. Det skal lige nævnes, at jeg 
var soldat i Haderslev på det tids-
punkt og kunne ikke hjælpe. Min 
far døde d. 17 oktober 1967. 

Nedlæggelse af  
trikotagebutikken 

I foråret 1970 blev trikotagebutik-
ken nedlagt og efter en ombygning 
åbnede jeg radio og TV forretning 
i lokalerne i november 1970. Min 
mor blev boende på Svenstrupvej 
40 indtil maj måned 1979, hvor 
hun flyttede på Floravænget i Da-
lum. Her boede hun til sin død d. 
23 januar 1990. Et slægtsled i 
Birkholm familiens historie var 
hermed slut.  

Æret være mine forældres minde 

Niels Otto og Marie Birkholm. 

Opstilling af kaktusser. 
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Da jeg kom til arkivet for nu snart 
mange år siden, blev jeg fortalt om 
”Balslevs Arkiv”, en samling af 
små sedler og lignende, som en 
tidligere præst i sognet havde efter-
ladt sig. Når man talte om Balslevs 
Arkiv, blev det gjort med en vis 
ærefrygt. Det var tydeligvis noget 
helt særligt. 

Jørgen Tølløse, min forgænger 
som arkivleder, har i et foredrag 
berettet om, hvordan arkivet kom i 
besiddelse af de mange små papir-
lapper, der senere kom til at frem-
stå som Balslevs Arkiv. 

Olaf Balslev blev født 1911 og 
døde 1983. Han var præst i Stenlø-
se-Fangel sogne i tiden fra 1938 
til1976. En af hans store lidenska-
ber var at indsamle oplysninger 
om, hvad der foregik, og hvad der 
var foregået i Stenløse og Fangel 
sogne gennem tiden. Hvad han 
fandt, der bare smagte lidt af histo-
rie, og som han mente eftertiden 
skulle informeres om, blev skrevet 
ned på en lap papir og gemt. Bals-
lev var ikke kræsen med papirets 
kvalitet og brugte den papirlap, der 
var inden for rækkevidde, når han 
fik sin ide til notatet. Det var ikke 
nødvendigvis et blankt stykke pa-
pir, der blev brugt. Det kunne lige 
så godt være bagsiden af et gam-
melt brev eller en mødeindkaldel-
se. Man skal huske, at en stor del 
af arkivet blev til i tiden 1939 til 
1945 altså under 2. verdenskrig, 
hvor papir var en mangelvare. 
Skovserkonerne, der solgte fisk på 
”Gammel strand” i København, 
brugte, uden at nogen tog notits af 
det, gamle aviser, at pakke deres 
fisk ind i. Hvad han end brugte, 
forsøgte han at bruge papirstykker, 
der kunne foldes til noget, der lig-
nede A6 ca. 10 x 15 cm. 
Papirstykkerne blev sat i et par 
kasser i alfabetisk orden. Noget 
blev skrevet på maskine, mens an-

det blev skrevet i hånden med det 
vi, da jeg var barn, kaldte ”skrå-
skrift”. Efterhånden som materialet 
voksede indførte han underafdelin-
ger for lærere, præster, gårde og 
andet, der gjorde det nemmere for 
ham at finde rundt i notaterne. 

Tølløse havde set arkivkasserne 
under afholdelse af ”Hjemstavns-
ugen” på Skt. Klemensskolen i 
1966, og i denne forbindelse fik 
Tølløse lov til at kigge lidt i kas-
serne, og fik en fornemmelse af 
indholdet. 

Efter Balslevs død i 1983 kom kas-
serne vist igen op at stå på loftet, 
men Tølløse kunne ikke glemme 
dem. Nogen tid efter at vores lo-
kalhistoriske arkiv blev startet i 
1991, overdrog fru Balslev kasser-
ne til arkivet. Her stod de i nogen 
tid, indtil det lykkedes Jørgen Tøl-
løse at overtale Bente Holm til at 
få sat lidt skik på det store materia-
le. Efter sigende lå der i en periode 
”Balslev papirlapper” over alt 
hjemme hos Bente. Hvert enkelt 
notat blev lagt ned i sin egen kon-
volut, som blev nummereret og 
forsynet med en ”overskrift”. Det 

var på høje tid, det blev gjort. 
Mange af sedlerne blev holdt sam-
men af elastikker, som i årenes løb 
var blevet møre og klæbede til sed-
lerne; eller de var holdt sammen 
med metalklips, der var ved at ru-
ste. Alle kuverterne blev sat i nye 
papkasser ordnet alfabetisk i hen-
hold til overskrifterne. Så vidt så 
godt, men materialet kunne jo ikke 
bruges til noget endnu, for hvis 
man ville finde ud af noget om 
Balslevs bryllupstaler, måtte man 
bladre alle de ca. 1300 kuverter 
igennem for at finde ud af, hvilke 
af dem der omtalte bryllupstaler og 
derefter gennemgå de små lapper. 
På det tidspunkt var der i arkivet 
en medarbejder, Wittrup, som hav-
de forstand på EDB, og han fik 
”strikket” et databaseprogram sam-
men, som kunne indeholde oplys-
ninger om kuvertnummeret og 
overskriften, som sedlen havde 
fået. Nu kunne man relativt let fin-
de hen til alle de kuverter, hvor 
overskriften indeholdt noget med 
f.eks. bryllupstaler. Igen et stort 
arbejde, der skulle gøres for at gøre 
Balslevs Arkiv tilgængeligt. Hvem 
der påtog sig dette store arbejde, 
ved jeg ikke, for det fremgår ikke 

”Balslevs arkiv”, en guldgrube for arkivet 
Af Mogens Jensen 

Maskinskrevet notat fra Balslevs Arkiv 
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af vores optegnelser omkring Bals-
levs Arkiv 

I lang tid har der ikke været nogen, 
der har haft lyst/mod på at gå vide-
re med ”Arkivet” før nu, hvor jeg 
fik lyst til at se, hvad arkivet inde-
holdt og for i vores årsskrift at for-
tælle vores medlemmer, hvad der 
gemte sig i de papkasser, der inde-
holder Balslevs arkiv. 

I den digitale verden må man være 
forberedt på, at meget ændrer sig, 
og det er også sket i forbindelse 
med Balslevs arkiv. Vi har udskrif-
ten af databasen på papir og de 50 
første poster på en diskette, men 
trods ihærdig søgen er det ikke 
lykkedes mig at finde den digitale 
version af Balslevs arkiv. Vi har 
stadig en maskine, der kan læse de 
gamle disketter, men disketterne 
med databasen er tilsyneladende 
gået tabt! 

Af det vi har på print, kan man få 
et indtryk af den store mangfoldig-
hed som arkivet rummer, men sta-
dig er det kun på overskriftsniveau. 
For at give et lille indtryk af hvad 
arkivet rummer, kan jeg for eksem-
pel nævne, at ordet ”Gadekær” 
forekommer i 8 af kuverterne. I en 
af kuverterne står der: 

”GADEKÆR – STENLØSE. Ga-
dekæret, oprindelig tilløb fra 
Lundsgård og Aage Larsens Mark 
(Vangeledgårdsvej 30). I 1950 
pumpede Falck i to timer. Ejet af 
alle i Stenløse med matrikel a. 
Fællesbrønden findes syd for gade-
kæret. Formindsket ved vejregule-
ring.” 

Oplysningerne uddybes yderligere 
på de andre sedler, der ligger i ku-
verten. 

Fra de andre syv kuverter kan man 
blandt andet læse, at huset over for 
gadekæret blev flyttet, i forbindel-
se med, at Stenløse Bygade blev 
reguleret i begyndelsen af 1900-

tallet, og at der i Fangel var to ga-
dekær, et til gårdene (matrikel A) 
og et for husmændene (”De smås 
Vanding”). Området har gennem 
en årrække været brugt som af-

faldsplads for gamle sofaer og lig-
nende, men er nu på lokales initia-
tiv genskabt og er blevet et lille, 
rekreativt område.  

Her en håndskrevet lap fra Balslevs Arkiv – kan du læse skriften? 
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Søgte man på ordet ”Social” ville 
man kunne få op til 15 ”hits” altså 
15 kuverter, hvor ordet social fore-
kom i en eller anden sammenhæng. 
Det kunne være om Sogneproto-
kollerne, om fattighuse, Skt. Knuds 
lav i 1101 og sågar om socialde-
mokraten Henning Palmvig. For at 
gøre en søgning så god som muligt 
og for at få dækket et emne bedst 
muligt er det nødvendigt, at man 
planlægger, hvordan man vil regi-
strere de enkelte poster. Man skal 
tænke i ”søgeord” det vil sige at 
man skal forsøge at finde synony-
mer, som kan dække det emne man 
registrerer. Man skal forsøge at 
gøre emnet søgbart på flere måder. 
De fleste af os kender det fra løs-
ning af kryds og tværs. Når der for 
eksempel står ”Keltiske præster på 
7 bogstaver”, så er svaret ”Drui-
der”. For at gøre en database så 
anvendelig som muligt, skal man 
prøve at få mange ord for det sam-
me ind i den søgbare tekst. 

Da den oprindelige database tilsy-
neladende er gået tabt, må jeg i det 
følgende støtte mig til et skrift som 
Jørgen Tølløse har forfattet om 
Balslevs arkiv. Da der er mange 
personfølsomme oplysninger, kan 
materialet ikke være offentlig til-
gængeligt, men er der nogen, der 
vil forske i dette arkiv, kan det ske 
i samarbejde med en arkivmedar-
bejder, der så må vurdere indholdet 
i de kuverter, der ønskes under-
søgt. Alt i arkivet vil først være 
tilgængeligt i 2033 altså 50 år efter 
O. Balslevs død. 

Ud over de mange personoplysnin-
ger er der også oplysninger om 
kirkerne i Fangel og Stenløse sog-
ne. Her kan man finde oplysninger 
vedrørende om- og tilbygninger i 
kirkerne. 

Der er også kommentarer til sogne-
administrationen, idet man i 1842 
fik det første Sogneforstanderskab, 
det, der i 1864 blev ændret til Sog-
nerådet, som det fik lov til at hedde 

indtil 1970, hvor det blev indlem-
met i den store Odense Kommune. 
I Sognerådets protokoller fandt han 
mange interessante oplysninger om 
de sociale forhold i sognet specielt 
med hensyn til fattigfolk, der enten 
skulle støttes i hjemmet eller hav-
nede i et af fattighusene. Det ene lå 
i Damhaven det andet på Stenløse-
vej 252. Når et hjem på den tid af 
den ene eller anden grund gik i 
opløsning, og der var mindreårige 
børn indblandet, blev disse børn 
sat på ”auktion”. Det gjaldt om at 
få børnene afsat til den familie, der 
krævede mindst økonomisk kom-
pensation fra sognet for at tage 
barnet til sig. Det var andre tider 
den gang! 

Ud over dette finder vi mange taler 
til forskellige lejligheder så som 
konfirmationer, bryllupper, begra-
velser og til andre begivenheder, 
hvor han deltog i det sociale liv i 
sognet. Der er angiveligt en stor 
samling af prædikener fra hans tid 
som præst i Stenløse-Fangel sogne, 
men også fra hans tid som præst, 
inden han startede sit virke hos os. 

Ud over det nævnte materiale har 
vi manuskripter til forskellige pub-
likationer om sognene, ligesom vi 
har arkivalier skabt af fru Balslev. 
Hun og hendes mand var meget 
engagerede i ”Unge Handicappe-
des Klub” og i Sønderjysk For-
ening. Yderligere er der, efter Tøl-

løses oplysninger, breve fra krigen 
1864-1850; der er et manuskript til 
et ”Kildespil”, der blev opført i 
1948 til fordel for Biblioteksfor-
eningen i Stenløse, samt en dagbog 
skrevet af en ung mand under hans 
rejse til det fjerne Østen i 1830. 

Alt dette ligger forsvarligt i kuver-
ter og kasser og venter bare på igen 
at blive trukket frem, blive gen-
nemgået og registreret i en ny data-
base. Nu er det min hensigt at bru-
ge det materiale, der ligger og er 
printet ud, hvor der er anført en 
overskrift samt en mere eller min-
dre udførlig beskrivelse af kuver-
ternes indhold. Yderligere skal 
indholdet scannes, og der skal fo-
retages en transcription/oversæt-
telse af det, vi finder i kuverterne. 
Mange af oplysningerne er ned-
skrevet på maskine og kan let læ-
ses, men en del er skrevet i hånden 
og kan allerede nu give problemer 
for læseren. Jeg tror, at når min 
generation forsvinder, vil der kun 
være få, der kan læse skråskrift, 
hvorfor jeg tror, at det er vigtigt at 
få oversat pastor Balslevs til tider 
svært tilgængelige kragetæer til 
Arial eller Times New Roman. 

Det er naturligvis en stor mund-
fuld, så derfor vil jeg benytte mig 
af lejligheden til at annoncere efter 
en medarbejder, der er villig til at 
hjælpe mig. 

Endnu et eksempel på en ”lap” fra Balslevs Arkiv 
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En bitter strid opstod omkring 
1890 mellem sognepræst Victor 
Heise til Stenløse Fangel pastorat 
og hans menighed. 

Sagen har været kort beskrevet i 
arkivets årsskrift 1996, og efter 
nogen overvejelse har vi i arkivet 
fået lyst til at formidle hele sagen, 
der rummer hele 26 sider, for efter-
tiden. 

Vi synes simpelthen, at det er for-
kert at forkorte brevvekslingen, og 
derfor har vi besluttet at udgive det 
hele i et samlet hefte, der gerne 
skulle være færdigt i løbet af året. 

Sagen, som er grum og hård, viser 
hvordan man dengang var i stand 
til at udtrykke uenighed på en langt 
mere hensynsfuld måde, end man 
bruger på for eksempel ”facebook” 
i dag. 

Det følgende skal derfor nærmest 
betragtes som en appetitvækker. 

Victor Heise blev født i Køben-
havn 3. juli 1825, søn af justitsråd, 
kontorchef i justitsministeriet Sa-
muel Leopold Heise og Petrine 
Mariane Petersen. Han blev stu-
dent i 1842 og kandidat 1849 med 
førstekarakter. Derefter kom han til 

Sorø Akademi i 1855, hvor han 
mødte B. S. Ingemann, som han 
blev nært knyttet til. Hans broder, 
komponisten Peter Heise, var sang-
lærer på akademiet. 

I 1857 blev han gift med Sine Ale-
xander Flensborg, der også var fra 
København. Sammen fik de 7 
børn. I den tid han var ansat ved 
akademiet, udgav han 3 bøger, der 
alle omhandlede teologiske emner. 
I 1869 forlod han Sorø for at blive 
præst i Pedersborg-Krogerup. Her 
var han, indtil han i 1879 kom til 
Kvislemark-Fyrendal på Sydsjæl-
land. Også her fortsatte han sine 

Sagen mod pastor Heise i Stenløse 1890 
Af Hans Damgaard 

Præstegården i Stenløse før branden 1929. Den ligner ikke rammen om en bitter strid. 
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udgivelser omkring Ingemann og 
ikke mindst om det emne, der op-
tog ham: Skindøde. 

Han udgav således bogen ”Tilbage 
til livet” om faren ved levende be-
gravelser. 

Victor Heise blev kaldet til Stenlø-
se-Fangel 28. juli 1885. Det var 
økonomiske forhold, der fik Heise 
til at skifte embede fra Sjælland til 
Fyn. 

Der kom imidlertid kun få til hans 
gudstjenester om søndagen. Det 
blev sagt, at han talte for længe, og 
at hans prædiken var tør og mono-
ton. Han gjorde ellers meget godt i 
sognet. Således sørgede han for, at 
en evnesvag pige blev forberedt og 
konfirmeret i sit eget hjem. Det 
samme skete med en ung mand, 
der var invalid. 

I 1889 blev pastor Heise syg og 
meget svagelig, og her starter sa-
gen med mange breve mellem me-
nigheden, provsten og biskoppen. 
Man forlangte, at han skulle holde 
kapellan eller forlade sit embede. 
Biskoppen skal have svaret: ”Skal 

jeg afskedige Heise, må jeg først 
afskedige alle provster i Stiftet.” 

Pastor Heise døde 7. september 
1890 af et hjertetilfælde, 65 år 
gammel. Hans sidste ord til hustru-
en var: ”Jeg ville gøre det så godt, 
men de forstod mig ikke.” 

Bisættelsen fandt sted fra Stenløse 
kirke, og senere blev han begravet 
på Pedersborg kirkegård ved Sorø. 
Da fru Heise rejste fra sognet, skal 
hun have udtalt, at det var befolk-
ningens væremåde overfor hendes 
mand, der havde lagt ham i graven. 
 

 

Portrætfoto af V. Heise, taget af fotograf 
Richard Hansen i Sorø,  omkring 1870. 

Præstegården med den udvendige bageovn før 1929. 
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