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Formandens beretning 2018 

Af Eva Christensen 

Efter generalforsamlingen d. 22 marts 2018 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Jørgen 

Hansen som næstformand og Hans Damgaard som kasserer. I stedet for Mogens Jensen, som blev arkiv-

leder, blev det Ebbe Lastein og Karsten Bormlund bestyrelsesmedlemmer, Steen Kristensen som supple-

ant, Jens Ullum og Peter Kinggård som revisorer. Efter generalforsamlingen var der foredrag af Ruth Brik 

Christensen, som var reservemor for udsendte danske soldater. Det var et fantastisk medrivende foredrag. 

Der var mødte rigtig mange op, det skal I ha’ tak for, det er det der gør, at man arbejder for sagen i lokal-

historisk forening, som jeg i øvrigt synes er meget interessant. 

Torsdag d. 14.juni 2018 

Vi havde en rigtig god og interessant udflugt til Grimmershus i dag kaldet Clay museet. Der var rigtig 

mange, der kom. vi så mange interessante ting, blandt andet et ukendt Asger Jorn relief som var fundet i 

Italien, og som nu er ejet af Clay museet. 

Torsdag d. 18. oktober 

Foredrag om ”Dengang jeg var barn” af Jens Peter Madsen, der har arbejdet som lærer og seminarielek-

tor. Han fortalte historier fra sin barndom, bl.a. en hans bedstemor fortalte (men om den var sand, vides 

ikke). De byggede på hans livlige fantasi og daglige oplevelser. Det var sjovt og hyggeligt. Han opmun-

trede alle til at fortælle børn og børnebørn historier, de havde hørt eller fået fortalt i det område, hvor man 

bor eller hvor man kommer fra. Den dag var I også mange, der kom. Det er vi glade for. 

Lørdag d.10. november 

Udstilling på Skt. Klemenskolen fra kl 13 til kl 17. Udstillingen handlede om en byvandring i Stenløse by 

via Svenstrupvej til Svenstrup. Det er en tur vi har lavet i efter forslag fra nogle unge mennesker, der bor 

her i Skt. Klemens, og som henvendte sig til os. Jørgen arbejder videre med dette med henblik på, at det 

kan blive til et foredrag. Der kom I også rigtig mange. Det er vi rigtig glade for i foreningen. Der kom 

besøg helt fra Thisted, folk som er født her i sognet. Vi hyggede os over en kop kaffe og en god snak! 
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Arkivlederens beretning 2018 

AF Mogens Jensen 

Det har været et godt år for arkivet på næsten alle måder. Det går planmæssigt med at registrere vores 

billeder, hvor vi nu er næsten ved vejs ende, dog har jeg stadig en noget mørk samvittighed, når det drejer 

sig om alle de albums vi har liggende og som ikke er registreret endnu, fordi vi indtil nu har været i tvivl 

om, hvordan albums og billedserie skal registreres. Nu har vi – tror jeg – styr på tingene så vi også kan få 

registreret de sidste billeder. Det er nu min hensigt, at vi så småt begynder at overføre vores arkivalier, det 

vil sige det vi har liggende som papirer for eksempel breve, kontrakter, hushandler og lignende. Jeg 

troede at vi med overgangen til det nye Arkibas på relativ enkelt facon kunne flytte data fra vores gamle 

program til Arkibas, men nej. Som jeg ser det nu skal vi faktisk have fat i det enkelte arkivalie og flytte 

det ”manuelt”. Det er vel at sammenligne med at skulle fortære en elefant, en kæmpe opgave, men hvis vi 

starter fra en ende, kommer vi vel til en slutning en gang. 

Hvis det må være mig tilladt at komme med en evaluering af arbejdet i arkivet vil jeg sige, at jeg synes 

at vi fungerer godt sammen. Af og til kan bølgerne godt gå højt, når de forskellige løsninger på opgaverne 

i arkivet diskuteres, men indtil videre er vi da ”landet på fødderne” igen.  

Vi har måttet sige farvel til to medarbejdere i løbet af året: Grete Andersen og Fritz Pedersen – de skal 

have trak for deres indsats. 

Et stort problem vi er blevet præsenteret for er ”Persondataforordningen”, som forhindrer os i at publi-

cere billeder med persondata, hvis billederne er af en speciel karakter (portrætter, billedder med personer-

ne opstillede og f. eks. skolebilleder). Vi er ikke helt klare over, hvordan vi skal tolke forordningen, så 

indtil videre vil vi ikke gøre noget ved de billeder, der allerede er publiceret og dermed kan ses på Ar-

kiv.dk. Hvis vi bliver anmodet om at fjerne billeder, fordi de krænker en af personerne på billedet, vil vi 

naturligvis fjerne det aktuelle billede så snart som muligt. Skal vi følge forordningen til punkt og prikke 

tror jeg, at det vil blive overordentlig svært at drive arkivvirksomhed, der inkluderer billeder. 

Til sidst vil jeg sige tak til medlemmerne, der gør det muligt for os at føre aktiviteten i arkivet videre 

og en stor tak til arkivets trofaste medarbejdere. Vi mangler igen medarbejdere, der kan tænke sig at 

hjælpe med arbejdet i arkivet, hvor formiddagsholdet arbejder fra klokken 09 til 12 og eftermiddagsholdet 

fra 15 til 18. 
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Sprøjtehus og Sprøjtevogn i Stenløse Bygade  

Af Margrethe T. Justesen 

I november 2016 annoncerede Odense kommune i de lokale aviser, at Sprøjtehusene i Odense kommune 

skulle nedrives eller overdrages, da de ikke længere tjente deres oprindelige formål. 

Det lykkedes Stenløse Kultur- og Dilettantforening i samarbejde med Stenløse lokal historiske arkiv at få 

overdraget ejerskabet af Sprøjtehuset fra 1865, beliggende Stenløse Bygade 14z, med tilhørende Sprøjte-

vogn fra samme år. Overdragelsen fandt sted d. 10. maj 2017.  

Foreningen holdt en fest ved sprøjtehuset for at fejre overdragelsen. Festen fandt sted d. 22.september 

2017 med næsten 100 interesserede lokale festdeltagere. Mærkeligt nok fandt vi senere en platte, tegnet af 

kunstneren Svend Saabye, hvor der på bagsiden var noteret, at sidste brandudrykning med den gamle 

sprøjtevogn netop fandt sted d. 22. september i året 1922.  

Brandsprøjten var trukket frem i efterårssolen, og det var ikke svært at se, at den trængte til en kærlig 

hånd. Hjulene var alle rådne af at stå på fugtigt underlag i mange år, og alt jern på vognen var belagt med 

et tykt lag rust. Uden penge kom vi ikke ret langt. Det 

var åbenlyst, at der skulle arbejdes ihærdigt med vognen, 

og vores ønske var, så vidt muligt, at bringe den tilbage 

til original stand. Vi fik den tanke, at vi kunne søge 

midler til renovering i Odense Kommunes Bydelspulje.  

Det lykkedes at komme i betragtning. Odense Kommune 

var meget positiv overfor vores ansøgning, og i foråret 

2018 blev der sat 125.000 kr. ind på foreningens konto 

til dækning af projektet med vogn og hus. 

Fra venstre: Ingeniør Carsten Dürkoop 

fra Odense Kommune, foreningens 

formand Margrethe T. Justesen samt 

formand for den nystiftede Sprøjte-

gruppe i foreningen Ole Gram. 

Daværende bestyrelse i Stenløse Kultur- og 

Dilettantforening:  

Fra venstre: Niels Haastrup, Jytte Rasmussen, 

Kim Bendixen, Karl Jensen samt Gyda Rathgen. 

Margrethe Justesen er fotografen. 

Sprøjtehuset fra 1865, beliggende 

Stenløse Bygade 14z 
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Arbejdet begynder 

Sprøjtehusgruppen besøgte Tømrer Nikolaj Krause i Den fynske Landsby, og fik råd og vejledning om 

hus og vogn. Vi kontaktede en af landets få hjulmagere Ivan Bak i Østbirk. Han var meget interesseret i 

arbejdet med vores Sprøjtevogn og besøgte os ved flere lejligheder i Stenløse for at aftale den videre 

proces. Han henviste os desuden videre til malerfirmaet Malermestrene Børge Haves eftf. i Vissenbjerg, 

som var specialister i at renovere gammelt træværk og arbejde med linoliefernis, som de kunne se, at 

vognen oprindeligt var malet med. Et par møder blev holdt ved Sprøjtehuset med alle implicerede, og så 

kunne vi begynde. 

Vognen hentes 

En skøn solskinsdag i maj 2018 hentede Hjulmager Ivan 

Bak vores vogn til Østbirk. Det var planen, at han skulle 

renovere træværk og sandblæse jernet på vognen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt arbejde hos Hjulmager Ivan Bak, transporterede 

han vognen til Malermestrene Børge Haves eftf. i Vissen-

bjerg, hvor den blev vasket grundigt og malet med linolie-

fernis nøjagtig i de oprindelige nuancer. Malermester Lena 

Andersen finder her den helt rigtige farve til reparation af 

karret. 

Fra Ivan Baks værksted. Hjulma-

geren arbejder med vognhjulene. 
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Et af de største problemer med vognhjulene var, at de stod i næsten konstant fugt. Derfor det store angreb 

af råd. Så imedens vognen var i kyndige hænder hos hjulmager og maler, fik vi den lokale entreprenør 

Egekærslund til at stå for en planering af jorden i og foran huset, så den værste fugt kunne holdes ude. 

Nye perlesten blev det også til. 

Vi begyndte at se os om efter rekvisitter til sprøjtevognen og huset. Der manglede åbenlyst et strålerør til 

slangen, ligesom brandspande og måske skovle måtte have været en fast del af udstyret. 

 

 

 

Et besøg på Falck museet ved Egeskov gav resultat. En flot donation 

herfra på 2 stk. strålerør samt nye koblinger til slangerne er nu en 

smuk del af vort udstyr til vognen.  

I sprøjtehuset hang nogle besynderlige gamle læderlapper. Vi blev 

dog klogere ved besøget på Falck museet ved Egeskov. Læderbanda-

gerne blev brugt til at snøre om slangerne, hvis der under brandsluk-

ningen opstod hul i slangen. Dette var hurtigere end at skifte slangen i 

farten.  

Sprøjtehusgruppen blev igen aktiveret, og læderet blev behandlet med 

læderfedt, så det nu igen tager sig fint ud, alderen i betragtning. 

Vognen kommer hjem  
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Mandag d. 3. september 2018 kom Sprøjtevognen hjem igen. Hjulmager Ivan Bak kom kørende ned ad 

Bygaden med trofæet, og vi kunne næsten ikke få armene ned igen. Vognen var bare blevet så flot. Jernet 

var blevet sandblæst og malet sort. En del af det oprindelige jern var så bevaret, at det kunne genbruges. 

Også jernet omkring vognhjulene er genbrugt. Egerne i vognhjulene er bevarede, og malermestrene har 

bibeholdt de brandspor, der var afsat på træet. Efter grundig afvaskning fremstod teksten på tønderne 

overraskende tydelig igen. Der var blevet udført flere reparationer på træ og jern, men ikke mere, end at 

vognen nu står i sin næsten oprindelige stand. 

Fest ved Sprøjtehuset 

Nu var det tid til at festligholde det flotte resultat. 

Stenløse Kultur- og Dilettantforening var vært og 

havde berammet festlighederne til d. 22. septem-

ber 2018. Der blev budt på grillpølser, øl fra 

fustager i en gammel ombygget brandbil fra 

Humble og popkorn til alle.  

Alle beboere i Stenløse og Skt. Klemens var 

indbudte. Gaden var afspærret i 3 timer for gen-

nemkørsel og ca. 150 gæster deltog i arrangemen-

tet. Det var en fantastisk dag. Falck museet på 

Egeskov mødte op med en gammel brandbil fra 

1930, kørt af 2 friske veteraner fra Falck korpset. 

En moderne brandbil deltog også i festlighederne og kom kørende ned ad Bygaden med udrykningshornet 

sat til. Senere blev det børnenes tur til at hoppe op i bilen og se på herlighederne. Den dag blev der i alt 

grillet 176 pølser og udskænket 50 liter øl, selvfølgelig 1859.  

Formand Margrethe T. Justesen byder velkommen. 
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Stenløse Kultur- og Dilettant-

forening samt Stenløse Sogns 

Lokalhistoriske Arkiv ønsker, 

at Sprøjtehus og Sprøjtevogn 

fremover vil blive samlings-

sted ved arrangementer for 

hele den lokale befolkning, så 

vi herved kan være med til at 

skabe netværk og sammen-

hold i området. 

Alle er altid velkomne til at 

kigge forbi! 

 

 

 

Nøgler til sprøjtehuset findes hos:  

Formand for Stenløse Kultur- og Dilettantforening 

Formanden kan findes her: www.Sk-dilettant.dk 

 

 

  

Kasserer Kim Bendixen serverer brandvarme grillpølser og 

Bestyrelsesmedlem Gyda Rathgen skænker øl ud 

 

Bestyrelsesmedlem Niels Haastrup hygger om gæsterne. 
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Anekdoter fra Sprøjtevognens tid i Stenløse 

Fortalt af tidligere slagter, Jens Jensen-genfortalt af Margrethe T. Justesen 

 

Jens Jensen fortæller, at hans fader Carl Jensen 

var Brandmajor i det lokale brandværn. Han 

havde en flot kasket med metalemblem på, som 

i mange år lå opbevaret i en plasticpose i et skab 

i barndomshjemmet. Den er desværre bortkom-

met. 

Jens husker, at når der blev blæst i kohornet i 

tilfælde af brand, var der altid en bestemt lokal 

borger, der løb alt hvad remmer og tøjler kunne 

holde for at komme først til Sprøjtehuset. Der 

vankede nemlig en Skilling til første mand på 

pletten. 

For at få vandtønderne vandtætte, blev sprøjte-

vognen jævnligt kørt en tur i gadekæret. Brand-

øvelser blev holdt 1 gang årligt 

Efter 1922 havde Falck overtaget brandtjenesten 

i området, og de deltog i disse brandøvelser med 

en brandbil samt mandskab. De frivillige lokale 

brandmænd mødte op ved Sprøjtehuset, som 

regel på cykel, og nu skulle brandudstyret på 

den gamle Sprøjtevogn afprøves. Det endte som 

regel i et værre hurlumhej. De sprøjtede ud over 

gadekæret. Vandet stod som springvand ud af 

de utætte slanger, og det var svært at se de få 

dråber, som sneg sig ud af strålerøret.   

Slangerne blev efter den noget mangelfulde 

brandøvelse hurtigt rullet sammen. Der var ikke 

tid til den omhyggelige ophængning til tørre, for 

der var noget helt andet og meget mere spæn-

dende i vente. Nemlig, den efterfølgende spis-

ning med dertil hørende våde varer i Forsam-

lingshuset. Og det kunne kun gå for langsomt 

med at komme derhen. Her skete der noget. Der 

blev hygget godt igennem. Jens kan huske, at 

der ved en lejlighed sent om natten blev kørt på 

cykler rundt i spisesalen. En enkelt deltager 

vovede at sætte et bræt op på et bord, hvorpå 

han ville cykle. Eksperimentet endte med en 

brat nedstigning. Som regel sluttede disse 

”brandøvelser” først ved 5 tiden om morgenen, 

og mange kom hjem med halsbrand. 

Hvordan de fremmødte Falck folk kom hjem 

igen melder historien intet om! 

I 1961 kommer Jens en dag forbi huset på 

Stenløse Bygade nr. 15. Ilden raser i taget. Jens 

hjælper med at bære møblerne ud, og Falck er 

på vej med deres brandbil. Jens mener ikke, at 

den gamle sprøjtevogn med de utætte slanger 

overhovedet nåede ud af sprøjtehuset den dag. 

Alfred ”gartner” var som altid den første og 

klar, da brandbilerne ankom. 

Alfred tager fat i brandslangen fra Falck bilen. 

Slangen fyldes med vand, og der er et noget 

bedre tryk på, end Alfred er vant til fra den 

gamle Sprøjtevogn. Vandtrykket får Alfred til at 

snurre en omgang rundt om sig selv, hvorpå han 

får rettet vandstrålen direkte ind gennem et 

vindue og ud af et vindue på den modsatte side. 

Her stod så en brandmand fra Falck, som blev 

skudt i sænk af den kraftige stråle. Alfred måtte 

herefter opgive sin tjans ved brandslangen den 

dag. 

Huset blev reddet fra den totale nedbrænding. 

Beboerne i huset havde lagt adskillige aviser og 

blade op under stråtaget for at isolere. Da disse 

blev våde, forhindrede de ilden i at brede sig 

videre ned i ejendommen. Huset blev fint reno-

veret og fremstår den dag i dag i meget smuk 

stand, takket være ivrige og til tider meget 

muntre lokale brandmænd og Odense Brandvæ-

sen.
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En hurtig hovedregning fortæller, at jeg i fem år 

i Stenløse Skole har gået eller cyklet fra mit 

barndomshjem til og fra skolen over 2.000 

gange. Så det er ikke så mærkeligt, at den vej er 

brolagt med minder. Jeg tillader mig at tage 

nogle små afstikkere undervejs, men vejen er 

retningsgiver for såvel fortælleren som læseren.  

Jeg starter i mit barndomshjem. Langs indkørs-

len fra vores hus ned til Svenstrupvej havde min 

mor sit fine staudebed, der var hendes have. 

Ellers var det far, der var havemanden både i 

urtehave og frugthave, og det var ham der 

forsynede køkkenet med alle de traditionelle 

grøntsager, bær og frugter - men han kom også 

med en enkelt fornyelse: majs. Det var vist 

første gang, der var blevet plantet majs i Svens-

trup. Den lidt sarte sukkermajs skulle forspires i 

drivhus, som vi ikke havde – så hvert forår stod 

der potter med små majsplanter i alle dagligstu-

ens vindueskarme. 

Men først og fremmest, plantede og fældede han 

buske og træer. Han var selvlært, men heldigvis 

for mig var han god til at lære fra sig. En af 

vores allerførste plantninger var i havens nord-

hjørne ud mod Svenstrupvej. Jeg ved ikke, om 

det var, fordi hans stedfar var skovmand, eller 

fordi han simpelthen var en håbløs romantiker, 

at far havde fundet ud af, at haven var stor nok 

til også at kunne rumme en skov! Så vi plantede 

i foråret 1949 hen over et forfaldent stenbed en 

”løvskov”, af 25 træer: Bøg, eg, ask, birk, lind, 

avnbøg.  

Vi lavede tilmed en lille sti, som skulle fuldende 

illusionen af at kunne gå en tur i sin egen skov. 

Enkelte af træerne står der endnu, og et af 

egetræerne har faktisk leveret agern til en rigtig 

lille egeskov på SV-Fyn. 

Vores hus lå som det eneste hus på markerne 

mellem Hans Johansens gård og Svend Chri-

stensens smedje. På den anden side af vejen var 

de lige begyndt at bygge nogle byggeforenings-

huse (LAB-huse) skråt over for os. 

 Den tidlige byggefase med støbning af funda-

menter og kældre gav os børn nogle fantastiske 

legemuligheder, når håndværkerne var gået 

hjem. Senere blev det et rent byggepladseldo-

Erindringer fra Svenstrup 1949-54, Afsnit 2 

Fra Svenstrupvej 66 til Stenløse Skole 

Af Jens Hæstrup 

Far og mig på havearbejde i 1950. I baggrunden 

hønsehuset. 

Fotografi 2018.  

Der står stadig træer fra 

den ”skov” vi i 1949 

plantede havens nord-

hjørne. 
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rado, da Ernst Andersens byggeprojekt med 

opførelse af alle de røde huse på ”bakkerne” 

efterhånden tog fart. Det, der også blev starten 

på, at Sct. Klemens, udviklede sig fra den meget 

lille stationsby til en omfangsrig forstad til 

Odense. 

Men på ”vores” (SØ-side) af Svenstrupvej var 

smedjen altså det første hus på vej mod Sct. 

Klemens. Der var stadig landbrugsredskaber, 

der skulle repareres, og hestene skulle sko’s, så 

endnu havde Svend Smeds gamle far gang i 

essen. Det var spændende at se ham arbejde, 

men jeg stod desværre ikke så tit og fulgte 

arbejdet i smedjen, vistnok mest fordi jeg var 

bange for Ib – Svend Smeds søn. Selv om han 

var mindre og lidt yngre end mig, så var Ib 

stærkere, mere hidsig og meget bedre til at slås. 

Og så kunne han ikke lide mig – om det var 

socialt betinget, eller der bare var dårlig kemi 

mellem os, ved jeg ikke. Men i alle tilfælde var 

det ydmygende for mig at være bange for at få 

tæv af en, der var yngre – og jeg var, måske 

uden grund, overbevist om, at Ib ville gribe alle 

chancer for at jorde mig. Om det knivskarpe 

erindringsbillede af Ib, der løber efter mig med 

en hævet cykelpumpe, er en virkelig hændelse 

eller et mareridt, ved jeg ikke. Men det var nok 

til, at jeg på vej ned til byen oftest slog en bue 

uden om smedjen. 

Købmand Skov 

Smedjen markerede i mine øjne grænsen mel-

lem landsbyen Svenstrup og stationsbyen Sct. 

Klemens. Sammenlignet med andre storbyer var 

der ikke langt ind til byens hjerte. Selv om det 

administrative centrum, kommunekontoret, lå i 

et beskedent hus lidt længere nede ad gaden, var 

der ikke tvivl om, at byens ”Rådhusplads” lå 

foran Chresten og Karen Skovs købmandsfor-

retning, der med den åbne plads foran forretnin-

gen, sine store vinduer, den elegante tagrejsning 

og med benzinstanderen som pladsens statue var 

et værdigt centrum for et ”pulserende byliv”. 

De, der ikke skulle ind til Skov, var måske på 

vej til Stationen, til fru Birkholms trikotagehan-

del, eller til bageren i det gule hus ved bakken 

lidt længere ned ad vejen. Det var også her ved 

pladsen, hvor vi drenge med vores cykelklem-

me-pap-motorer larmende ”bort-sejlede” (dren-

gefynsk for at ”broadside”) i det løse grus, og 

hvor børn og unge om aftenen mødtes i lysskæ-

ret fra lampen foran ”Kontrollen”, det lave, 

hvide hus over for Birkholm, hvor mælkekon-

trollør, Johannes Nielsen, boede (-se Årsskriftet 

2017). 

Duften fra den store kaffekværn og fra de man-

ge kolonialvarer, som Chresten og Karen stadig 

solgte i løs vægt, var sammen med købmands-

parrets livlige snak med kunderne med til at 

skabe en fortættet stemning i forretningen. I dag 

ville man nok henføre en del af snakken til 

sladder – men der var jo i høj grad tale om en 

informationsudveksling, der var nødvendig for 

at holde sammen på landsbyfællesskabet. Chre-

sten og Karen ejede også Stenløse gamle vand-

mølle. De havde bortforpagtet mølleriet, men 

det var vist ikke så ofte, der var vand nok i 

dammen til at holde møllehjulet kørende. Jeg 

husker dog nogle gange, hvor jeg med heste-

vogn har været med til at køre korn ned til 

møllen – formodentlig har det alene været korn, 

der skulle valses. Købmandsparret havde mange 

bolde i luften. Chresten var hesteinteresseret og 

en ivrig jæger assisteret af byens sødeste og 

smukkeste hund, ”Rita”, der var en rødbrun irsk 

setter. Om Chresten deltog i dilettantforestillin-

gerne i forsamlingshuset er jeg ikke helt sikker 

Svenstrupvej 66 lå omgivet af marker. 
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på, men jeg husker, at Karen ofte var med, og i 

hvert tilfælde én gang havde hovedrollen. Min 

far arbejdede som historiker med besættelsesti-

den og havde derigennem forbindelse til Chre-

sten Skov, der var involveret i modstandsarbej-

det. Jeg tror også, at det var Chresten, der fik far 

inddraget i en lille herregruppe, der spillede 

l´hombre, som var det fortrukne kortspil mange 

steder på landet.  

Chresten og Karen havde ingen børn, men brug-

te deres store menneskelige overskud til på 

mange planer at være vigtige nøglepersoner i 

landsbylivet. Hans Damgård har for nylig fortalt 

mig, at købmandsparret adskillige gange fyldte 

bilen med børn fra Johansen, Borreby Greve og 

Damgården og kørte til Nr. Søby Bio. Hans 

husker, at Chresten frem for selv at følge med i 

filmen frydede sig over børnenes reaktioner på, 

hvad der forgik på lærredet. Jeg så meget op til 

Chresten og Karen. Mit største håb var, at jeg 

engang kunne blive bybud hos Skov og få lov til 

at køre den store ladcykel. ”Bendt kontrol” var 

det betroede bybud og en del år ældre end mig. 

Måske for at fedte sig ind hos mine ældre søstre 

gav han mig en gang imellem lov til at tage 

nogle omgange på pladsen med tom vogn, men 

når benene var så korte, at jeg måtte stå op, 

kneb det gevaldigt med styringen i svingene - 

og selv en ladcykel kan vælte. 

Stationen 

Stationen lå i åben forbindelse med pladsen 

foran Skov. Det var ærgerligt, at jernbanen blev 

nedlagt. At kunne stå ude på personvognenes 

udvendige ”bagperron” var en kæmpe oplevel-

se, fordi her kunne vi se skinner, sveller og 

skærver forsvinde i en sindssyg fart under os, og 

fornemmelse af fart var som en drøm. Det var 

nu ikke så tit, at jeg kørte med toget til Odense – 

mor og far var tilhængere af, at børn skulle 

hærdes, og at cykelturen til Odense var en gave 

til helbredet. At vi børn ikke var helt enige fik 

ingen konsekvenser. Grisene fik til gengæld lov 

til at køre med toget på den sidste rejse ind til 

svineslagteriet på Rugaardsvej. Jeg husker en 

del morgener, hvor det ikke var vores hane, der 

vækkede os. Det var den fjerne, men gennem-

trængende larm af hylende grise, der fra bræd-

debåsene ved et lille sidespor vest for stationen 

blev gennet op ad jordrampen og ind i togvog-

nen. 

Jeg tror, at stationen blev bestyret af Harriet 

Andersen – i hvert tilfælde var hun fungerende 

postmester. Det lille venteværelse var ofte et 

hyggeligt mødested for børn og unge. Jeg hu-

sker dog én gang, hvor vi betalte tilbage på en 

urimelig grov måde. ”Nytårsløjer” var betegnel-

sen for den ene gang om året, hvor vi -der ellers 

gennemgående var stilfærdige, arbejdsomme 

landbobørn og unge- blev forvandlet til en ben-

hård bande, der drog hærgende gennem byen. 

Jeg var så lille, at jeg kun var aktiv deltager i 

lilleputdivisionen: at kaste kinesere ind i gan-

gen, smide cykler om i baghaven, gnide med 

korkpropper på vinduerne og så storvildtet -at 

fjerne havelåger og kaste dem over hækken ind i 

en have længere nede ad gaden. Men vi små 

elskede at høre om de garvede terroristers vilde 

bedrifter med at hejse havelåger op i flagstæn-

gerne, at smide kanonslag ned i en lokums-

spand, fyre sejlgarnsbomber af under en bunke 

blikplader og bakse en lokumsspand op i maler 

Madsens flagstang, så den næste dag hang som 

et duftende vartegn over indkørslen til byen. Og 

så altså det, der har med stationen at gøre: den 

vilde idé med at læsse mange trillebørfulde roer 

af inde på venteværelsets flisegulv. Det var 

noget, der blev snakket om i byen. Normalt 

skældte de voksne godt nok ud, når de dagen 

efter ryddede op efter banditterne – men man 

anede et smil bagved, især når det var naboen, 

der gik og ledte efter sin havelåge. Men der var 

absolut ingen smil, da de snakkede om roerne i 

ventesalen. Så vidt jeg husker, blev der hurtigt 

mobiliseret et oprydnings- og rengøringssjak og 

en undskyldning til den helt uskyldige Harriet. 
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Længere nede ad gaden ved den lille bakke lå 

bageren – eller rettere bagerforretningen, for 

bageren selv var jo nataktiv, og jeg fik ham i 

hele min barndom aldrig at se. Det var lidt 

mærkeligt, næsten uhyggeligt, også fordi de 

fleste af min fars mandlige slægtninge var 

bagere, og mon de også havde været ”næsten 

ikke eksisterende mennesker”? Her, ud for 

bageren var der et andet af vejens få gadelys. I 

lyskeglen stod der om aftenen tit en håndfuld 

snakkende drenge og piger, mens vi lidt yngre 

cirkulerede på cykler og forgæves forsøgte at 

gøre opmærksom på os selv ved småprovoke-

rende at kante os tæt ind på de større kammera-

ter. Jeg kom nu også til bageren af en anden 

grund - min forkærlighed for Oxfords Vafler. 

Faktisk brugte jeg ofte halvdelen af min må-

nedsløn (2 kr. 50 øre) på de der vafler. Det lidt 

sære behov skal ses i lyset af, at vi stort set ikke 

kendte begrebet slik i mit hjem, og at jeg over 

for mig selv retfærdiggjorde vaffelbehovet med, 

at min halvonkel var kiksemester på Oxfords 

Fabrikker i Hjørring, så det lå ligesom til famili-

en.  

At ”stå for Dalum” 

Lidt længere nede ad Svenstrupvej var der 

endnu en købmandsforretning. At købe noget 

dér, har jeg helt givet opfattet som et utænkeligt 

svigt af Skov. Jeg har i hvert tilfælde aldrig 

være inde i den sikkert udmærkede butik. Efter 

svinget og sidevejen ned til møllen gik Svend-

strupvej op til krydset ved Stenløsevej. Til højre 

lå slagter Jensens butik. Jeg oplevede den store 

slagter med sin blodplettede kittel og sine 

muntre bemærkninger som en central figur i 

byen - næsten på linje med Skov. Der var to 

børn i slagterfamilien, Else og Jens. Jeg gik i 

klasse med Else, men det var hendes lillebror 

Jens, som kom til at betyde noget helt særligt 

for mit barndomsliv. Jens Slagter (med den far 

kunne han ikke hedde andet) var en hurtig og 

frygtløs højre wing, der sammen med den 

elegante center forward, gartnersønnen Kaj 

Mieritz fra Volderslev, udgjorde skolens absolut 

bedste angrebsduo. Ikke bare var de frikvarters-

stjerner på skolens lille boldbane, men hver 

tirsdag eftermiddag trak de i flotte røde fodbold-

trøjer, og jeg kunne med lange øjne se Jens 

cykle til træning på Dalum Stadion.  

Hvorfor miraklet skete, ved jeg ikke helt sikkert 

– måske jeg havde lært lidt ved at ”ligge vand-

ret” (=stå på mål) mellem kokasserne ude på 

markerne. Eller en lidt mindre flatterende for-

klaring kunne være den, at jeg som den eneste 

af byens drenge var den stolte ejer af en rigtig 

læderbold med snøre. Måske bare, at jeg var 

navnebror til Jens Slagter. Under alle omstæn-

digheder inviterede Jens mig pludselig en ef-

termiddag til at tage med til træning i Dalum 

Boldklub. Det må have været en helt improvise-

ret idé, for jeg ville ikke løbe nogen risiko for, 

at denne fantastiske chance skulle gå i vasken. 

Ikke noget med at hente cykel og spørge om 

lov, så Jens Slagter kørte med mig på stangen 

hele vejen til Dalum Stadion, der jo stort set er 

ned ad bakke hele vejen fra Stenløseskoven. Det 

blev et vendepunkt i min landsbytilværelse, 

hvor livet på gårdene nu blev delt med en by-

drengetilværelse med højdepunkterne: at ”stå 

for Dalum” - altså at være målmand på Dalums 

1. puslingehold - og have fodboldstøvler med 

læderknopper - og at tæve Søndersø 15 – 0 på 

udebane - og at drikke rød sodavand efter kam-

pene – og at dufte nyklippet græs uden krydderi 

fra kokasser. Og så at træne med Kurt Christen-

Billedet taget da jeg blev 

rykket op på drengehol-

det, men tydeligt inden 

jeg havde erfaret, at jeg 

som venstre halfback 

absolut ikke fik den 

succes, jeg havde haft 

som målmand. 

 



15 

 

sen og spille på hold med hans lillebror, der 

kom fra Fattiggården lige over for 1-ørekøb-

manden, og kun lige akkurat overlevede et 

æblerov, hvor han havde spist nysprøjtede 

æbler. Kurt viste vejen for drengedrømmene: 

Han skiftede klub fra Dalum til OB og blev i 

1961 sammen med Harald Nielsen professionel 

fodboldspiller i Italien.  

Min fodboldkarriere tog en anden retning: Efter 

som pusling at blive hyldet som målmand, blev 

jeg degraderet til venstre halfback på andethol-

det, da vi blev rykket op i drengerækken. Jeg 

husker, at venstre halfback var pladsen på 

nederste trin i hierarkiet – her placerede træne-

ren bærmen, fordi den dér kunne formodes at 

gøre mindst skade. 

Men i mine drømme blev jeg højt op i voksen-

alderen ved med at være ham der ”stod for 

Dalum”, lå vandret ude ved stangen, fistede 

utallige bolde til hjørne og drak rød sodavand 

efter tårnhøje sejre, hvor jeg havde holdt buret 

rent. Med en hvid, højhalset målmandstrøje -

helt mage til den, der sad på mit fodboldidol: 

Per Henriksen i Frem.  

Stenløse 

Min mor var fantastisk dygtig til at sy, og hun 

syede meget af mit, mine søstres og sit eget tøj. 

Mit tøj var mest omsyninger af min fars aflagte, 

og de uldne ”plusfourbukser” var meget tunge 

og klodsede, især når de blev våde og vægten 

fordobledes. De kunne kun holdes oppe ved at 

stoppe sweateren ind under en meget stram 

livrem. Det var en bogstavelig lettelse, da jeg 

endelig fik plaget hende til at lave et par moder-

ne ”knickers”, men det var ikke let, drenge 

skulle ikke interessere sig for tøj. Men min 

lærerfar skulle jo se nogenlunde ordentlig ud i 

skolen, så hans tøj blev købt eller også syet af 

skrædderen i Stenløse. Derfor fulgte jeg en gang 

imellem min mor ind til skrædderværkstedet på 

hjørnet af Stenløsevej og Stenløse Bygade. 

Snakken om klædevalg og snit var jeg selvføl-

gelig helt ligeglad med, men jeg var dybt fasci-

neret af at se den lille mand sidde og sy med nål 

og tråd oppe på det store bord i en vaskeægte 

skrædderstilling med klædet bredt ud foran sig.  

Skolevejen gik op ad Kirkebakken, men først 

bliver jeg nødt til at tage en afstikker ind til 

landsbyen. På venstre hånd lå den smukke 

præstegård. Pastor Balslev var naturligvis en 

central person i landsbyen. For mig ikke så 

meget som præst, for vi kom kun sjældent til 

gudstjenesterne, men han var leder af Stenløse 

FDF-flok, som jeg i en kort periode var medlem 

af. Hvad vi faktisk lavede til møderne, er for-

svundet for mig. Kun tre ting træder frem fra 

tågen. Fodbold på græsplænen bag præstegår-

den og afsyngning af diverse salmer og sange, 

bl.a. den klassiske gå-hjem sang: ”Altid frejdig, 

når du går”, hvis underliggende dysterhed ikke 

bed på mig – jeg kunne godt finde vej i min 

verden og var overhovedet ikke mørkeræd. Hvis 

den havde handlet om truslen ved at komme for 

sent hjem, havde det været en anden sag. Det, 

jeg tydeligst husker fra min FDF-tid, var slås-

kampene oppe i Stenløseskoven. Pastor Balslev 

havde åbenbart nogle kolleger i nabosognene, 

Inger, Jens og Bodil går catwalk med nye hjemmesyede 

vinterfrakker. Billedet fra Odense 1945. Som klippet ud 

af illustrationen til et eventyr. 
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der havde en flok kamplystne FDF-ere. Udstyret 

med et uldgarn bundet om overarmen blev vi 

beordret op i den ene ende at skoven for at byde 

dem velkommen. De fjendtlige FDF-ere blev 

sluppet løs i skovens anden ende, og nu gjaldt 

det for os at nedlægge modstanderne og rive 

armbindet af dem så de ”døde”. Det var en 

kæmpe slåskamp i begyndelsen oftest i en 

mand-mod-mand situation. Der blev ikke kæm-

pet med fløjlshandsker, og vé det tabende holds 

sidste overlevende. Staklen var reduceret til et 

skræmt byttedyr, der på vild flugt gennem 

skoven blev forfulgt af et kobbel rasende ulve! 

Måske var det grunden til, at min karriere som 

FDF-er blev kortvarig og blev skiftet ud med at 

være gul spejder i 9. Odense Trop i Hjallese.  

Efter Præstegården lå Forsamlingshuset. Her var 

jeg til mit livs første filmfremvisninger. Det 

snurrende kamera var stillet op midt i rummet, 

filmlærredet oppe ved scenekanten, pindestole 

på rækker med to rækker bænke forrest til os 

småunger. Jeg husker især Jørgen Bitch´s dra-

matiske kamp med en kæmpe kvælerslange i 

Amazonas. Det gav sved på panden – men ikke 

mere end jeg kunne sende beskyttende blikke til 

pigen, der sad ved siden af: Edel fra Volderslev, 

der havde de lyseste lokker og klareste blå buk-

ser. I det hele taget kunne gartnerpigerne fra 

Volderslev nok få et drengehjerte op i slagfre-

kvens. 

Der var meget hyppigt bal i forsamlingshuset. 

Nogle af ballerne startede med en børneafde-

ling, hvor vi smårollinger fik lært ”Den toppede 

høne”, ”Skomagerdrengen”, ”6-tur til Vejle” og 

andre danse med rod i folkedanstraditionen. Den 

slags hoppe-, trampe- og legedanse kunne vi 

drenge godt lide – i modsætning til de danse, 

som vi senere blev presset ind i: Det altid tabte 

kapløb fra den ene side af salen over til den 

anden, hvor pigerne sad. Pardansen med de 

indviklede trin og sære rytmer - og alle chancer 

for at svede som en gris og bevæge sig som en 

klovn. Men når de unge tog over, kunne vi små 

somme tider snige os til en kigger, og da man 

ikke selv var fedtet ind i det, var pardansen helt 

spændende at kigge på - også at se det, der fore-

gik uden for forsamlingshuset. Langs gavlen ud 

mod vejen stod der altid en række unge mænd 

med flasker af medbragt øl eller spiritus. Her fik 

snakken frit løb, og her startede de slåskampe, 

der for os drenge både kunne være spændende 

og skræmmende.  

Længere nede ad gaden var der -og er der 

heldigvis stadig væk- rendyrket landsbyidyl 

med Bystævnet, det lille sprøjtehus og gadekæ-

ret. Og så et hus, som har en særlig plads i min 

erindring på grund af én hændelse. Det var 

Kalle Grønnings mors købmandsforretning. 

Kalle var en flot fyr, der må have gået i ældste 

klasse og derfor var helt uden for min sociale 

rækkevidde. Derfor var det uhørt, at han en 

gang imellem kom hen til mig og snakkede 

venligt om fodbold, vind og vejr. Helt utroligt 

blev det, da han en dag spurgte mig, om jeg 

havde lyst til at se købmandsforretningen. Øøh, 

ja selvfølgelig. Da vi kom ind i forretningen, 

råbte Kalle til sin mor oppe i lejligheden oven 

over, at hun ikke behøvede at komme ned, fordi 

det bare var ham og en kammerat, der kiggede 

lidt rundt. Hvis jeg på nogen måde havde forbe-

hold over for den usædvanlige situation, så blev 

de totalt fejet af bordet, da Kalle fra den brune 

købmandsdisk trak en stor skuffe ud, og jeg 

kunne se, at der nede i skuffen lå flere flødeka-

rameller, end jeg troede fandtes på Fyn. Da Kal-

le så sagde, at jeg bare skulle komme en hånd-

fuld i hver lomme, ja så var det den direkte vej 

til himmerige for én der kom fra et hjem, hvor 

der aldrig fandtes købeslik. Lettere fortumlet gik 

jeg ud af forretningen, der med ét havde givet 

Chr. Skov baghjul. Forklaringen på eventyret 

kom nogle dage senere, hvor jeg hørte landsby-

rygterne om, at Kalle var blevet lun på min 

storesøster, Inger, og åbenbart brugte alle kneb 

for at nærme sig den skønne. Lige som alle sto-

resøstre benægtede Inger hårdnakket over for 

lillebror, at der skulle være noget som helst om 
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rygtet. Først nu, hvor jeg igen har spurgt Inger 

om, hvad hun kan huske om historien, er hun 

som 81-årig endelig gået til bekendelse og har 

indrømmet, at hun havde kysset Kalle oppe bag 

cykelskuret! 

Tilbage til starten af Stenløse Bygade hvor min 

skolevej gik op ad den stejle bakke foran kirken, 

og her lige ved indgangen til kirkegården under 

de store hestekastanietræer foregik de fleste af 

drengenes slåskampe. Det, med at drenge og 

unge mænd skulle afgøre uoverensstemmelser 

ved at komme op og slås, var åbenbart noget, 

der lå i landsbykulturen. Vi var opdraget til det. 

Hvorfor drengenes kampplads netop skulle være 

her, er jeg ikke sikker på. Måske fordi der var 

god plads til tilskuerne, men under alle omstæn-

digheder forøgede sten- og grusbelægningen 

pinen for staklen, der lå nederst. Fordelen var, at 

der så vidt jeg husker aldrig fandt slåskampe 

sted oppe på skolens areal. En uoverensstem-

melse, der ikke kunne klares verbalt, blev sluttet 

med udfordringen: ”Vi mø´es på kirk´bakki”! 

Normalt var udfaldet af en slåskamp næsten 

givet – vi havde nogenlunde styr på, hvem der 

var den stærkeste. Dog, mødet var fastsat, og 

den svagere part kunne hele skoledagen gå med 

ondt i maven og tænke på smerterne og ydmy-

gelserne på Kirkebakken. Men hvis man havde 

den mindste ære i livet, kunne der ikke være tale 

om at snige sig uden om. Efter skoletid eskorte-

rede tilskuerne de to kamphaner den lange tur til 

Kirkebakken. Tilskuerne slog ring, og slåskam-

pen tog sin begyndelse. Det var heldigvis helt 

overvejende en brydekamp – at bokse var lov-

ligt, men blev anset som ufint. Normalt gik der 

ikke lang tid før den stærke kunne sidde på 

modstanderen og presse ham ned i de små sten, 

der borede sig ind i huden. Smerten kombineret 

med ydmygelsen fik i sidste ende altid staklen 

til at græde, og synlige tårer betød umiddelbar 

afslutning på kampen. De seje tabere holdt ud 

længe og kneb øjnene sammen, mens vi mindre 

modige lod tårerne få frit løb og en hurtig af-

vikling af pinen. Det var næsten altid de samme 

drenge, der kæmpede, fordi mange af os behæn-

digt undgik den uhyggelige udfordring om 

mødet på kirkebakken. Jeg fik kun tæv nogle få 

gange – og har så vidt jeg husker kun siddet 

øverst én gang.  

Stenløse Skole 

Fra kirkegårdens udgang mod øst med den lave, 

skæve portåbning, der stadig ser ud som om den 

er på vej ned i underverdenen, gik der en smal 

jordsti ud til Stenløse skole. Selv om de fleste af 

os havde cykler, gik børnene fra Svenstrup, Sct. 

Klemens og Stenløse oftest til skole. Det var 

vist bare sådan, det var. Men der var undtagel-

ser: En af de få gange jeg skejede ud som bybo-

særling, var en snevinter, hvor jeg og min søster 

Bodil hver morgen i fjorten dage tog genvejen 

over markerne på ski og gled ind på skolens 

gårdsplads foran de måbende kammerater. Skøj-

ter havde de fleste, men ski var ikke noget, man 

brugte i Svenstrup og omegn. 

Kirkebakken fotograferet i 2018, men billedet 

kunne lige så godt været taget i 1950. 

 

Stenløse skole. 
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Bagerst på den grusbelagte gårdsplads stod et 

stort valnøddetræ. Når vi børn om vinteren blev 

sendt ud efter kul til kakkelovnen i skolestuen, 

gik vejen forbi træet, og så var det om at samle 

en håndfuld kastanjer op og blande dem ned i 

kullene. Det gav nogle fine knald i ovnen til 

rare, gamle lærer Bruntses fortrydelse. 

Langs gårdspladsens sydside lå den klassiske 

skolebygning fra århundredeskiftet med en 

nyere lav tilbygning for enden af gårdspladsen, 

hvor der var bibliotek. I skolebygningens vest-

ende var der to skolestuer. Den ene med en 

forgang hvor en trappe førte op til andenlæreren 

frøken Ørgårds lejlighed ovenpå. Den anden 

med et lille stueorgel, en høj blank kakkelovn 

og en dør ind til førstelærerens lejlighed i stue-

etagen i husets anden ende. Mellem de to skole-

stuer var der et lille overdækket indhak i byg-

ningen – en åben gymnastiksal med ribber op ad 

muren. Jeg har ingen erindring om, at vi nogen-

sinde havde egentlige gymnastiktimer. Langt 

det vigtigste var den lille fodboldbane, hvor jeg 

husker hver en græstue og vandpyt. Gårdsplad-

sen fungerede som legeplads i frikvarterene, 

men blev mest brugt af pigerne, fordi vi drenge 

havde gang i fodboldturnering mellem klasser-

ne, der lagde beslag på de fleste frikvarterer og 

strakte sig ind i uendeligheden. Det var her 

grunden blev lagt for min karriere som ham, der 

stod på mål for Dalum. 

I slutningen af fyrrene og i begyndelsen af 

halvtredserne var skolegangen på Stenløse 

Skole stadig præget af den gamle almueskole. 

Vi gik kun i skole hver anden dag. Det kunne 

lade sig gøre, fordi meget få af vores mødre 

havde arbejde uden for hjemmet. Med kun to 

lærere var samlæsning nødvendig: 2. og 3. 

årgang sammen (”lille- og store anden klasse”), 

4. og 5. årgang (”lille- og store tredje klasse”) 

og 6. og 7. årgang (”lille- og store fjerde klas-

se”). 1. årgang blev undervist for sig. Vi sad 

naturligvis ved pulte, og hjælpemidlerne var 

meget gammeldags. I pulten: salmebogen, 

blækhus (oppe i blækhushullet), et par penne, et 

penneskaft, et stykke trækpapir, et lyseblåt, 

linieret skrivepapirshefte og et brunt ternet 

regnehefte med den uvurderlige lille tabel. På 

væggene hang et udvalg af de klassiske under-

visningstavler med romantiske fremstillinger af 

udvalgte scener fra biblen og danmarkshistori-

en, f.eks. Otto Baches illustration af mordet i 

Finderup lade og Carl Blochs af Chr. II’s rund-

tur om bordet i fængselskammeret på Sønder-

borg Slot. Pædagogikken var i bogstaveligste 

forstand efter bogen, men var ellers i allerhøje-

ste grad bestemt af den enkelte lærers tempera-

ment, interesser og evner. Men én ting lå fast: 

Ved skoleafslutningen inden sommerferien kom 

pastor Balslev og overhørte os. Det var en stor 

dag. Alle vores mødre kom og sad bænket langs 

væggen for sammen med præsten at høre, hvor-

dan vi klarede det. Men vi var godt forberedt. 

Hver elev havde uger i forvejen kunnet øve sig 

på en eller anden lille tekst, man skulle rejse sig 

op og fremsige. Jeg kan huske to af mine egne: 

En bibelfortælling om de vandrende græshopper 

som en af Ægyptens 7 plager (dejlig konkret – 

jeg var helt dus med græshopper) - et andet år 

skulle jeg fremsige et vers af Chr. Richardts 

nationalromantiske digt: ”Venner, ser på Dan-

marks kort”. Det kunne jeg også godt lide, fordi 

jeg var udstyret med en pegepind, og som 

lærersøn mente jeg mig berettiget til at under-

strege tekstens betydning ved at knalde den ind i 

et Danmarkskort, som var hængt op til lejlighe-

den. Jeg husker ikke, at Balslev kom med uddy-

bende spørgsmål – heldigvis, for så havde både 

jeg og de andre været på spanden.  

Lærerne 

Carl Bruntse var førstelærer, da jeg kom til sko-

len. At jeg -bortset fra, at der var en skolehave- 

absolut intet kan huske fra et halvt års skole-

gang på Åløkkeskolen i Odense, men har et 

mylder af erindringsbilleder fra det første år i 

Stenløse Skole – er nok mest på grund af lærer 

Bruntse. Han var indbegrebet af den hyggelige, 
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gamle landsbylærer og for mig en bedstefar, jeg 

savnede. Hvordan Bruntses pædagogik var fyldt 

af omsorg for de små og svage kan jeg bedst 

illustrere ved læsetimerne. Når vi skulle stave os 

igennem læsebogen, så foregik det oftest i kor, 

hvor alle kunne være med i slipstrømmen på de 

sikre højtlæsere. Hvis en elev skulle læse højt 

for klassen, så kom staklen op til Bruntse og fik 

lov til at sidde på hans skød med bogen på 

kateteret og med lærer Bruntse som en hvisken-

de sufflør ind i øret, hver gang han fornemmede 

tegn på usikkerhed. I dette lille, trygge univers 

var der kun bogen, barnet og Bruntse - kamme-

raterne, klassen og skrækken var lige så stille 

fordampet. Derfor kunne alle læse, og alle turde 

godt læse højt, også selv om nogle af stykkerne 

var skrevet i gotisk skrift - vi kaldte det ”krølle-

de bogstaver.  

Men der var det problem, at Bruntse ikke hørte 

ret godt, og at vi meget hurtigt fik lært af de æl-

dre elever, hvordan vi kunne løbe om hjørner 

med den gamle lærer og i virkeligheden obstrue-

re undervisningen. I timerne kunne vi stort set 

føre alle de indbyrdes samtaler på kryds og 

tværs, som vi mente, vi havde brug for. Og fyn-

boer har brug for mange… Der gik rygter om, at 

drengene i de store klasser bare forsvandt fra 

timerne. Vi små blev dog inde i den hyggelige 

skolestue, men forsøgte at gemme os så godt vi 

kunne. Det mest populære gemmested var bag 

stueorglet, hvor lærer Bruntse rutinemæssigt 

hentede 3-4 drenge frem ved timens begyndelse. 

Jeg var vist den eneste, der nogen sinde havde 

fået Bruntses velsignelse til at sidde bag orglet, 

mens timen var i gang. Det var, da vi havde 

danmarkshistorie. Forklaringen var den, at min 

historikerfar tilfældigvis var forfatter til den 

bog, vi læste: ”Mit Fædrelands Historie”. Frej-

digt fortalte jeg Bruntse, at jeg selvfølgelig 

havde hjulpet min far med at skrive den og der-

for ikke behøvede at være med, når vi havde 

Danmarkshistorie. Måske blev Bruntse bare 

forvirret over det absurde udsagn, eller også 

havde den gamle pædagog humor nok til at lade 

slynglen sidde dér alene og kede sig. I hvert 

tilfælde tilbragte jeg flere historietimer sammen 

med nullermændene bag det støvede orgel. Det 

var et enormt held, at lærer Bruntse gav mig en 

tryghed i mit første skoleår, men jeg blev nu 

aldrig nogen dygtig elev. I Stenløse Skole var 

mit drengeliv alt for interessant til, at jeg kunne 

tage skolearbejdet for andet end en underhol-

dende adspredelse, hvor jeg kunne slappe af i 

forhold til det, der virkeligt krævede koncentra-

tion og aktiv indsats: leg, fodbold og tilværelsen 

som bondedreng. Senere i Sct. Knuds Gymnasi-

ums mellemskole fortsatte jeg de gode takter og 

var gennemført doven i den forstand, at jeg stort 

set aldrig læste lektier. Præstationerne blev føl-

gelig ikke til at prale af. Når jeg alligevel altid 

har kunnet lide at gå i skole, tror jeg, at det i høj 

grad skyldtes den gave af fundamental tryghed 

ved at være i klasserummet, som lærer Bruntse 

gav os. Selv om jeg ikke var dygtig eller velfor-

beredt, så var jeg altid med i timerne og blev 

efterhånden også så småt interesseret i, hvad der 

stod i bøgerne. 

Frøken Ørgård husker jeg som et venligt men-

neske, men hendes undervisning har jeg ikke 

nogen klar erindring om. Jeg var dog vildt 

imponeret over, hvor flot hun kunne skrive 

skråskrift med de to højder på bogstaverne så 

akkurate, at man kunne forbinde dem med rette 

linier, og så med énsartede hældninger som 

soldater på geled. Og så snakkede hun ”fint”, en 

smule snøvlende og vist uden dialekt. Hendes 

sprog var dog ikke så ekstremt, at vi mente hun 

Lærer Bruntse. 
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var ”køuen-havner”, der var fællesbetegnelsen 

for alle de mærkelige mennesker, der ikke 

snakkede som os, som vi i øvrigt syntes opførte 

sig underligt, og som ikke kunne kende forskel 

på en orne og en so. 

Frøken Ørgård blev til fru Munksgaard, mens 

jeg gik på skolen. Mens de var kærester, gjorde 

manden et stort indtryk på os. Eller rettere selve 

manden, hr. Munksgaard, så vi kun i korte 

glimt, når han besøgte sin udkårne. Men i hvert 

tilfælde vi drenge var betaget af hans oversmar-

te Vauxhall og den seje blanding af lyden af en 

sekscylindret velsmurt motor og den hårde op-

bremsningsknasen fra skolegårdens sten. Det 

var det sikre signal til, at frøken Ørgård på ste-

det fandt ud af, at der var vigtigere ting i livet 

end at lære småfolk at skrive, og hun smuttede 

ud med et: ”Sid nu stille et øjeblik – jeg skal 

lige op og or´ne noget”. Når parret var kommet 

op ad trappen og havde lukket sig ind i lejlighe-

den oven på, blev stemningen i skolestuen altid 

meget munter – sikkert en blanding af den kær-

komne frihed fra skriverierne og vores ophede-

de diskussioner om, hvad kærester fortager sig, 

når de er alene.  

Da Carl Bruntse gik af omkring 1950, fik Sten-

løse en ny førstelærer, Johan Horst – og meget 

kom til at se anderledes ud. Den rare bedstefar 

blev skiftet ud med farfigur, der var kontant i 

sin tilgang til specielt os drenge, og som ikke 

accepterede alt. Det var sket med kastanieskud-

dene fra kakkelovnen. Når der blev snakket i 

timerne, var det kun, når lærer Horst havde 

spurgt om noget – den frie snak blev afløst af 

det hemmelige sprog: Mimik, hvisken eller de 

skjulte papirlapper fra hånd til hånd. Overtræ-

delser af de lærerdefinerede love blev for dren-

genes vedkommende straffet på stedet med den 

tids pædagogiske værktøjer: Træk i øret eller i 

nakkehårene, et rap med linealen eller ved al-

vorligere forseelser en syngende øretæve. Må-

ske husker jeg galt, men jeg har et billede af en 

voldsom afstraffelse af en af de store drenge, 

der må have forbrudt sig meget alvorligt mod 

skoleordenen. Han blev af Horst forsynet med 

en lommekniv med besked om at skære en kæp 

ude i lærerens hasselhegn. Da synderen kom 

tilbage med kæppen, testede Horst dens tykkelse 

og kvalitet, og nu måtte drengen stå op ad kate-

deret med rumpen ud mod kammeraterne, der 

på den måde skulle være vidner til den korporli-

ge del af afstraffelsen, der bestod i et aftalt min-

dre antal slag med kæppen. Jeg husker hverken 

skrig eller tårer, så Horst har sikkert ikke slået 

særlig hårdt, men har mest ønsket at markere 

over for alle, at grove lovovertrædelser kunne 

have konsekvenser med ham som førstelærer. 

Frøken Ørgård med sin klasse. 

Lærer Horst. 
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Nu kunne det lyde som om Horst var en rigtig 

brutal lærer. Det var ikke tilfældet. For det 

første var det et billede af den helt normale 

tilstand i skolerne for 70 år siden, og for det 

andet husker jeg ikke, at vi oplevede Horst som 

brutal. Kontant ja, men også retfærdig. Han slog 

ikke på piger, der blev aldrig straffet uden gyl-

dig grund, og der blev ikke gjort forskel – der 

var ingen ”prygelknaber”. Og så havde lærer 

Horst også en anden side: Han var grundlæg-

gende et venligt menneske, der ville, at det gik 

os godt, og at vi lærte noget. Han kunne vise 

medfølelse, hvis en elev havde problemer, og 

han havde også en humoristisk side. Jeg kan 

f.eks. tydeligt huske hans fornøjelige glimt i øjet 

og kærlige smil, når hans lille 2-3 årige søn i 

adamskostume kom bragende ind ad døren fra 

lejligheden, forfulgt af fru Horst. Det må også 

have været lærer Horst, der arrangerede skole-

udflugterne. Mærkelig nok kan jeg ikke huske 

ret mange af dem. Bedst i erindringen står lejr-

skoleopholdet på Bornholm. Det var en oplevel-

se at komme til en landsdel, hvor jorden nogle 

steder var erstattet af klipper, hvor de indfødtes 

sprog var komplet uforståeligt, og hvor vi om 

aftenen skulle spille fodbold og næste dag spise 

morgenmad med et utal af ”køun`havnere . Og 

så vandrede vi – vi vandrede i timevis – i dage-

vis, i den uge vi var på øen. Jeg tror faktisk, at 

vi gik rundt om hele Nordbornholm.  

Det var stegende varmt, og jeg husker lykken 

ved at gå i den svalende skygge op gennem 

Døndalen, hvor vi kunne dyppe vores strikkede 

hue-kors i det kolde kildevand. Den tur indehol-

der også det eneste minde, jeg har om, at der 

trods alt har været enkelte sprækker i et ellers 

lykkeligt skoleliv i Stenløse. Desværre har jeg 

ikke billederne, men der blev taget nogle foto-

grafier af hele elevflokken, og jeg husker tyde-

ligt mine bestræbelser på, at placere mig aller-

yderst i billedfeltet, så hele verden kunne se, 

hvor ensom og isoleret jeg var.  

Jeg gætter på, at vi var mellem 10 og 15 elever i 

hver klasse, så hele skolen har vel haft omkring 

80-90 elever. En helt ideel størrelse for en skole, 

for da hver klasse bestod af to årgange, passede 

det netop med, at hver klasse kunne mønstre et 

fodboldhold! Selv om elevtallet var lille, så var 

vi ikke en helt homogen gruppe. De fleste af os 

kom fra Svenstrup, Sct. Klemens, Stenløse, og 

hvis børnene fra de udflyttede gårde og huse 

(bl.a. Hans, Inge, Ane, Kirsten og Lisbeth) taltes 

med, så udgjorde vi den absolutte majoritet. 

Helge og Knud, min gode ven Flemming og 

hans lillebror Karsten kom oppe fra Stenløsevej, 

der for os lå i betænkelig nærhed af Hjallese, og 

dermed næsten i udlandet. Men det var børnene 

fra Lindved og Volderslev, der udgjorde en 

særlig gruppe, fordi vi skulle hjem i to forskelli-

ge retninger, og derfor skiltes vores veje, indtil 

vi mødtes i skolen den næste dag. Men da vi 

spillede fodbold sammen i Dalum kunne det 

ske, at jeg besøgte Kaj Mierits i Volderslev – og 

dog var det, der rigtig trak vist mest hans kønne 

søster Inger - og så Edel med de blå bukser og 

lyse lokker.  

Selv om vi mht. geografien og forskellene i 

hjemlige vilkår var en meget uens samling børn, 

fungerede skolen i høj grad som en samlende 

faktor, der var utrolig god til at udjævne alle 

forskelligheder, og for mig var de fem år i 

Stenløse skole en tryg selvfølgelighed i mit 

lykkelige liv som bydreng på landet. 

Lærer Horst og fru Horst med en klasse på tur.  

Jens i bageste række i midten.  
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Svenstrupskoven og andre 
legepladser 

Markvejene der forbandt Svenstrupvej med 

engene langs Odense Å var små grusveje, som 

nogle steder kun var hjulspor. For Karsten og 

mig førte vejene til en række underfulde steder, 

der alle havde én funktion til fælles: De skulle 

udforskes og efterfølgende inddrages som vores 

naturlige territorier. Karsten Hedemann boede 

på Elysium skråt over for Svenstrupvej 66. Fra 

vi mødte hinanden i 1949 til Karsten flyttede ca. 

1954 var vi sammen stort set hver dag.  

Karsten 

Karsten var to år ældre end mig. Han var større, 

langt stærkere og meget mere erfaren. Og der 

var aldrig nogen diskussion om, hvem der var 

den reelle leder af os to, ham der tog de fleste 

initiativer og havde det sidste ord. Det var der-

for vores utallige slåskampe altid forblev en leg, 

og derfor kunne Karsten uden problemer tildele 

mig en lederrolle i mange af vores lege. Det 

blev et venskab i fuldendt balance. Til gengæld 

var Karsten helt afvisende, når det drejede sig 

om teknobiler og andet traditionelt legetøj, og 

han var kold over for mange af mine interesse-

områder: Landbrug, husdyr, havedyrkning og 

fodbold.  

Vores venskab var uløselig bundet til det fælles 

univers, som vi selv formede, og som dannede 

rammerne for vores lege. Selv om scenen næ-

sten altid var Svenstrupskoven eller skrænterne 

og engene nede ved Odense Å, kunne også Ely-

siums store, gamle have inspirere til fantastiske 

historier. I det gamle lysthus, der var klinet ind 

mellem tre kolossale sølvpoppelstammer, kunne 

der snakkes og fortælles, og Karsten var en vir-

kelig god fortæller. Det kunne være beretninger 

fra det virkelige liv. Karsten have nogle kompli-

cerede familierelationer, som han godt ville dele 

med mig. Men først og fremmest historier, der 

havde eventyret i sig, og som kunne virkeliggø-

res gennem leg. 

F. eks. var der i haven en vældig cementkumme, 

der før i tiden sikkert havde fungeret som blom-

sterkumme, men nu var forladt og fyldt til kan-

ten med vand, alger og insektlarver. I cement-

kummens dyb så vi Stillehavet foran os, og da 

Karsten havde læst alle Peder Most- og Flem-

mingbøgerne, blev helten i vores historie Flem-

mings vakse kammerat, Kvik, der med Peder 

Mosts Marstalskonnert havarerede på et skær 

midt i oceanet. Skonnerten var et bræt og Kvik 

var en lille lysebrun frø, indfanget til lejlighe-

den. For at Kvik ikke skulle føle sig alene i det 

åbne hav, fangede vi to små tudser, som blev 

udnævnt til styrmænd på havaristen og fik lov 

til at bo i et styrehus lavet af mospuder. Så mens 

Kvik svømmede rundt, udforskede havet og 

Karsten var ældre, større og langt stærkere. Vores 

slåskampe var en fest. 

 

Sommeren 1954 blev afslutningen på en lykkelig 

barndom som landbodreng. 
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smaskede insektlarver i sig, så sad de to tudser 

og nød livet med hovederne stikkende ud af 

vindueshullerne i mosstyrehuset. Kvik og styr-

mændene levede lykkeligt i kummen og på 

skonnerten en hel sommer. Først da vi hen på 

efteråret blev bange for, at Stillehavet ville 

bundfryse, måtte vi med vemod sige farvel til de 

tre venner, og forvise dem til overvintring under 

bladene bagerst i haven.  

Vi bevægede os ikke altid på eventyrplanet. Det 

var jo kun nogle få år efter befrielsen, og besæt-

telsen under 2. Verdenskrig spillede en stor rolle 

i begge vores hjem. Karstens hus, Elysium, 

havde i en periode været hovedkvarter for ned-

kastningerne på Fyn, og fordi min far i de år 

som historiker samlede kilder og beretninger ind 

om den danske modstandsbevægelse, kom der 

hjemme hos os et stort antal modstandsfolk. Så 

Karsten og jeg var selvfølgelig ikke i tvivl om, 

hvem der var vores helte. Af grunde, jeg ikke er 

klar over, blev det dog kun til nogle få sabota-

gesprængninger af Odense-Fåborg jernbanen, 

og ingen stikkere blev likvideret. Forklaringen 

kunne være, at krigen var for tæt på, og at vi 

måske kunne blive bange for vores egne lege. 

Til gengæld var vi helt kolde, når det drejede sig 

om retsopgøret. Det var vores job at hugge kvas 

til optænding i kakkelovnene samt til komfur og 

gruekedel. Hitler, Himler, Goebbels, Göring, dr. 

Best og Fritz Clausen havde ikke mange chan-

cer, når vi svang øksen. En kortfattet anklage, 

en umiddelbar domfældelse - og øksen gjorde 

ende på slynglens ugerninger, og ”hovederne” 

fyldte brændekurven. 

Der, hvor vi kom helt tæt på virkeligheden var, 

når vi snakkede om vores familier – allermest 

Karstens. Vi var fælles om på godt og ondt, at 

være lillebror til to søstre, der var meget ældre 

end os og som tilhørte en afart af menneskehe-

den, som man ikke rigtig kunne blive klog på. 

Desuden havde vi begge fædre, der var vold-

somt optaget af deres arbejde, og som kun hav-

de begrænset tid til at være sammen med søn-

nerne. Men så hørte familieligheden også op. 

Min familie var en almindelig og meget velfun-

gerende kernefamilie, medens Karsten som lille 

pludselig havde mistet sin mor, og begge hans 

søstre tumlede med psykiske problemer. Hver-

ken faderen eller de to søstre kunne derfor rigtig 

hjælpe ham med at klare savnet af moderen og 

udfordringerne ved at forholde sig til faderens 

nye kone. Det var nok grunden til, at vi kunne 

finde på at sidde under en busk eller i det gamle 

lysthus og tale om helt grundlæggende ting.  

Men vi nøjedes ikke med at snakke. Vi skrev 

faktisk også breve til hinanden. Forklaringen 

var, at vi begge havde vores værelser på 1. sal 

med et vindue, der vendte ud mod Svenstrupvej, 

og da husene lå skråt over for hinanden, var 

forbindelsen indlysende. Først prøvede vi med 

”Populær Mekanik”´s telefonsystem med snor 

og paprørsmikrofoner. Da det overhovedet ikke 

fungerede, fandt vi ud af, at vi med et relativt 

simpelt snoretræk kunne få en cigarkasse med 

breve firet fra afsendervinduet hen over Sven-

strupvej til modtagervinduet – og tilbage igen 

med svaret. Cigarkasseposten døde dog ret hur-

tigt ud –ikke fordi mekanikken svigtede, eller 

fordi vi blev trætte af at fire cigarkassen hen 

over Svenstrupvej. Stoppet kunne skyldes et 

forældreforbud, eller mere sandsynligt vores 

uvilje over at bruge urimelig lang tid på at skri-

ve de der breve, når vi bare kunne snakke sam-

men. 

Svenstrupskoven 

Elysiums have var en dejlig legeplads, men de 

store eventyr lå nede i Svenstrupskoven. En del 

af skoven var ejet af Borreby Greve, en anden 

del af Johansen. Der stod enkelte gamle træer 

som overstandere over en lavskov bestående 

hovedsageligt af hasselbuske. På min families 

daglige gåture, der ofte gik gennem Svenstrup-

skoven, var far blevet betaget af en gammel eg, 

der stod hvor vejen fra jernbanen gik ned i 

skoven. Far sagde til Greve, at den eg måtte han 
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sgu aldrig fælde. Smågrinende svarede Greve, at 

det kom ”skis´me da an på”, hvor meget han 

kunne få for den. På stedet købte far træet for 

500 kr, hvad der egentlig var en voldsom over-

pris, men en familiearv havde netop givet ham 

nogle kontanter, og de sad løst. Da far var blevet 

en gammel mand, stillede Odense Kommune en 

bænk, Hæstrups bænk, op netop i skyggen af det 

gamle egetræ. Det var en smuk tanke og lige i 

fars ånd. Bortset fra den vestligste del, hvor 

Borreby Greve havde en lille rødgranplantage, 

var det meste af Svenstrupskoven gamle hassel-

buske, der mest blev brugt til komfurbrænde. 

Når kvashuggeren midt på Johansens gårds-

plads, som et grådigt uhyre, larmende åd sig ind 

i bunken af hasselgrene – så havde tærskeværket 

fået baghjul. Vi børn holdt os på lang afstand. 

For Karsten og mig var skoven selvfølgelig 

Sherwoodskoven. Karsten udnævnte mig til 

Robin Hood og sig selv til Little John. Altså var 

jeg forpligtet til at være suveræn med flitsbuen, 

og lige som Robin skulle jeg kunne flække den 

første pil, jeg havde sat med pil nummer to. 

Karstens problem var mindre. Han skulle blot 

vippe mig i grøften, når vi med vores hassel-

kæppe havde holmgang på træstammerne over 

de mudrede grøfter. Vores udstyr var meget 

enkelt, men det skulle fungere. Buerne var lavet 

af kraftige grene fra skovens mange hasselbu-

ske, hvis unge slanke skud også var fremragen-

de til pile. Men ikke noget med at udsmykke 

med mønstre i barken. Når vi blev trætte af 

vores mange indbyrdes konkurrencer og kampe, 

og i øvrigt på vores vej mod jomfru Marians 

gemakker havde gjort det af med alle Notting-

hamsheriffens usle mænd, gik vi selvfølgelig på 

jagt i den tætte skov. Vi var vant til et ganske 

stort udbytte af vores jagtture med slangebøsse, 

men med bue og pil var det noget helt andet. 

Småfuglene var hurtigere end pilen, og det var 

begrænset hvor mange pile vi ville ofre, for 

uden pangfarver var en pil skudt af i den tætte 

skov stort set en tabt pil.  

Faktisk husker jeg kun en eneste gang, hvor vi 

havde jagtheld. Jeg ved ikke, om det var Kar-

sten eller mig, der var manden bag pilen, men 

det var stort! En fasanhane havde trykket sig i 

skovbunden, dum nok til at lægge sig få meter 

foran Sherwoodskovens suverænt bedste bue-

skytter. Pilen gik igennem fasanens hals og bo-

rede sig ned i skovbunden med en spjættende 

fugl fastnaglet til gerningsstedet. Selv om vi vist 

blev lidt chokerede over det utrolige held og den 

voldsomme scene, der udspandt sig foran vores 

fødder, så betød vores erfaringer fra hønseslagt-

ninger, at vi meget hurtigt kunne gøre ende på 

den stakkels fasans lidelser. Der blev absolut 

ikke sagt noget derhjemme - risikoen for forbud 

af en eller anden slags lå altid som en truende 

sky. Til gengæld kom vi den dag meget sent 

tilbage med en stram lugt af røg fra et bål, som 

vi måtte holde vedlige i rigtig lang tid for at få 

fasanfar bare nogenlunde gennemstegt.   

De lerede skråninger, hvor kildevandet piblede 

frem, var dækket af et tæppe af den stive og sært 

nøgne padderok, ”skavgræs”, der gav en mær-

kelig metallisk lyd, når vi løb igennem dem. Her 

var scenen Norges og Skotlands barske fjelde, 

og Robin og hans muntre svende blev skiftet ud 

med Prins Valiant og hans stolte riddere. Nu var 

det hårfarven, der bestemte rollefordelingen. Jeg 

var mørkhåret og derfor født ind i rollen som 

prinsen med den glinsende, sorte pagefrisure, 

medens Karsten, der havde fregner og var lys-

krøllet, personificerede den kloge sir Gawain. 

Stave og flitsbuer var skiftet ud med dolke i liv-

remmen og sværd, der bare var nogle korte has-

selkæppe. Og i stedet for utallige kampe mellem 

de to helte i Sherwoodskoven var vi nu sammen 

om at tæve løs på skavgræsset under vores fare-

fulde vej tilbage til borgen Camelot og den 

underskønne prinsesse Aleta. At det sådan set 

var mig, der var gift med hende forhindrede 

ikke, at Karsten tillod sig også at være vildt for-

elsket i de gule slangekrøller. 
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Der var én del af Svenstrupskoven som vi altid 

blev draget imod. Det var slugten ned mod åen 

med den forladte bjælkehytte ”Mors hus”. Sko-

ven og hytten havde engang tilhørt Elysium, da 

familien Dreyer havde det som landsted. Derfor 

følte Karsten, at han havde en vis ejendomsret 

over stedet. Lidt pinagtigt, at han ikke havde 

nøgle til huset, som vi kun kunne drømme om at 

indtage. Men resten af området var vores og helt 

fantastisk: en kilde, der sprang oppe i den mørke 

slugt, en række ganske små fiskedamme der lå 

som trappetrin ned langs kilden, plænen hvor 

græsset altid var dybgrønt og fugtigt på grund af 

skyggen fra store træer, den brede og tungtfly-

dende å, lugten af skovbund, åvand og råd i 

blanding- og så i bunden af den sorte slugt det 

lille, sorte fuldtømmerhus med det forunderlige 

navn. Scenen var sat, og kunne i den grad bru-

ges som ramme for de dramatiske højdepunkter 

både i Robin Hoods og Ivanhoes eventyrlige liv. 

Det var vist først nogle år efter Karsten var 

flyttet, at rygtet bredte sig, at skoven ved ”Mors 

hus” var omdannet til en nudistlejr! Det var lidt 

af et sceneskift, men vi havde nu en alder, hvor 

smugkig ned til nøgne damer på plænen foran 

huset var langt mere interessant end vores ima-

ginære billeder af Robin og co. Vores optaget-

hed af nudister i Svenstrupskoven tørrede dog 

ud, efter at vi skjult bag skovgærdet i timevis 

havde ligget og spejdet efter blot et glimt af bar 

hud uden at se andet nøgent end skovsnegle. 

Når vi en sjælden gang imellem søgte uden for 

de vanlige stier, kunne det være en tur ud til 

Johansens mergelgrave i retning af Kratholm. 

Det var et mærkeligt område. Et fladt landskab 

med tung lerjord, tilgroede vandfyldte mergel-

grave, meterhøje urter, tætte pilekrat, spredte 

bunker af store kampesten, cement- eller mur-

stensbrokker, togskinner halvt overvokset af 

ukrudt samt enkelte efterladte, rustne tipvogne. 

For os drenge gav det hele ikke rigtig nogen 

mening andet end en fortættet stemning af op-

givelse og forladthed - og da middelalder og 

rustne togvogne ikke kan forliges, blev scenen 

nu sat for en anden af Karstens udødelige roma-

ner, ”Den sidste Mohikaner”. Rollefordelingen 

var oplagt med Karsten som den erfarne Falke-

øje og jeg som den unge indianer, Uncas. Igen 

var der kvinder, der skulle reddes – denne gang 

to stk. som var taget til fange af de lede irokese-

re. Egentlig burde Falkeøje have et langløbet 

gevær, men da det lå i drømmeland, måtte vi 

begge tage til takke med vores veltjente flitsbu-

er. Altså lige indtil miraklet skete. Jeg gik en 

tilfældig dag alene ned ad stien ved LAB-huse-

ne, og ved raftehegnet ind mod Didrichsen lå 

der en rusten salonriffel - ladt! Noget så stort og 

vigtigt skal holdes hemmeligt – i hvert tilfælde 

for voksne. Den blev gemt under bænken i Ely-

siums lysthus, vi var jo de eneste, der kunne 

drømme om at bruge det gamle muglugtende 

hus. Hvor vi fyrede patronen af, kan jeg ikke 

huske, men vi havde heldigvis hverken økonomi 

eller mod til at købe nye patroner. Til gengæld 

var Falkeøje nu blevet ti gange så farlig for de 

elendige irokesere.  

En anden verden 

Den eneste leg, der kunne føre ud af vores fan-

tasiuniverser, byggede på Karsten fascination af 

noget, der i mine øjne var ret ligegyldigt: Bil-

mærker. Karstens far, Hugo Hedemann, var den 

heldige ejer af en Citroën CTA, som han i kraft 

af sit job som mejerikonsulent for alle de fynske 

mejerier havde lov til at købe - og han kunne 

godt lide at køre bil, og gerne hurtigt. En accele-

ration fra 0-100 km på 25 sek med os på bagsæ-

det -ooorw. Han havde også motorblade, som 

Karsten kunne udenad, og da han jo var lederen, 

havde jeg pligt til at tilegne mig et minimum af 

kendskab til bilmærkerne.  

Heldigvis foregik læreprocessen udendørs. Som 

mange andre drenge tilbragte vi timer i vejkan-

ten oppe på den nyanlagte landevej for at skrive 

bilnumre ind i et lille brunt regnehefte. Num-

merplader med M (Odense/Nordfyn) eller O 



26 

 

(Sydfyn) var rutine. O-biler havde dog den for-

del, at vi kunne håne de midtsøgende bønder fra 

Sydfyn med, at det nok ikke var gået op for 

dem, at der var indført højrekørsel i Danmark. 

Hvad der egentlig holdt interessen i live, var de 

eksotiske numre: T-bilerne fra Viborg, N-biler-

ne fra Sønderjylland eller københavnernes K-

biler. Udenlandske biler var samlingens abso-

lutte perler, og med en USA-bils store, hvide 

nummerplade med rød skrift, havde man gravet 

guldhornene op. Men det var et tålmodighedsar-

bejde at notere bilnumre på Stenløsevej, der 

kunne sagtens gå et kvarter mellem to biler. Her 

var det, at bilmærkerne kom ind. Karsten kunne 

i ventetiden forhøre mig om den sidst passerede 

bils mærke, og hvis jeg var heldig at ramme 

rigtigt, fortsatte han ubønhørligt med model og 

årgang. Det endte med, at jeg havde nogenlunde 

tjek på, hvad der kørte rundt på de fynske lan-

deveje.  

I 1954 flyttede Hedemannfamilien til et nyt stort 

hus i Korup. Det var en katastrofe og fuldstæn-

dig uacceptabelt for os. Et velfortjent fadermord 

er givetvis blevet drøftet, men dog forkastet sik-

kert på grund af bøvl med søstrene og tabet af 

ture med den sorte Citroën. Så der var ikke 

andet at gøre, end at vi måtte skære parforholdet 

ned til week-enderne. I mange år bevarede vi 

vores venskab ved stort set hver weekend at 

cykle de 15 km for til eller fra Korup, så vi kun-

ne videreudvikle de lege, der så brutalt var ble-

vet afbrudt. Vi fiskede småørreder og ål i Ryds 

Å, og i en dam i parken på Kalørgården opførte 

vi heftige søslag -sejlende i gamle øltønder. Vi 

havde fundet sammen med gårdens yngste søn, 

Johan Balslev, der gjorde det, som ingen andre 

havde været i stand til – at komme ind som en 

tredje ven. 

Karsten og jeg havde aldrig fundet ud af at fiske 

sammen i Odense Å. Den interesse måtte jeg 

pleje alene. Derfor var det umiddelbart mærke-

ligt, at vi gik vildt meget op i fiskeriet i Ryds Å. 

En forklaring var, at åen simpelthen inviterede 

os inden for ved at gå lige gennem Karstens 

have, og så var det ikke en å, men en lille klar-

vandet, hurtigløbende bæk med fast stenbund, 

som vi kunne vade ned igennem. Men først og 

fremmest havde bækken en velsignet bestand af 

små ørreder og ål. Fangstmetoden var simpel: 

Vi havde lagt ca. 30 drænrør ud, hvor fiskene 

gemte sig indtil et par lynhurtige drengehænder 

lukkede for begge ender. Fiskelykken kunne 

skifte, men der var altid fisk nok til, at vi kunne 

fylde en pande og sidde i Hedemanns køkken og 

guffe de små smørstegte vidundere i os, medens 

vi snakkede løs om alt, hvad der var sket i ugens 

løb.  

Og så noget helt nyt som havde baggrund i 

Karstens motorglæde. Bag Kalørgården havde 

man lige lavet Danmarks hotteste motocrossba-

ne. Vi - nu tre drenge - var begejstrede tilskuere, 

både når der blev trænet og til de store løb med 

den lokale danmarksmester i motocross, Ejvind 

Hansen, der ovenikøbet havde hjemmebane i 

Højbjerg.  

Først da Karsten efter præliminæreksamen fik 

læreplads som kommis i en brugsforening på 

SØ-Fyn, løsnedes venskabsbåndene gradvist. 

Karsten på et af de sjældne besøg på Svenstrupvej 

efter han var flyttet hjemmefra og var blevet 

brugselev i Vantinge på SØ-Fyn. 
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Odense Å 

Odense Å havde jeg for mig selv. Hele min 

barndom tror jeg ikke, at jeg nogensinde så en 

eneste fisker. Det var far, der havde lært mig at 

fiske. Min afdøde farfar havde været en passio-

neret lystfisker i Karup å, så far havde i den 

grad fået fiskeriet ind med modermælken. Da 

min farfar var familiens store helt, og jeg var 

opkaldt efter ham, ja så lå det i kortene, at jeg 

selvfølgelig skulle fiske nede i åen. Far satte en 

ære i, at fiskeri ikke skulle være et udstyrsstyk-

ke. Han gav mig en lang bambusstang med øjer 

og beslag til hjul, et gammelt fastspolehjul med 

bomuldsline samt en æske med kroge. Resten af 

udstyret måtte jeg selv strikke sammen: en vin-

prop og en møtrik som synk.  

Det var nu ikke fordi åen i halvtredserne var 

noget at råbe hurra for mht. fiskebestand. Det 

skyldtes en elendig vandkvalitet, der bevirkede 

at kun de mest robuste fisk og krebsene, der sad 

bagerst i åbrinkens huller, især nede ved Stenlø-

se Mølle kunne klare sig. Man skulle lige tage 

en dyb indånding for at få mod til at stikke hån-

den ind i de dybe huller og hale krebsene ud. 

Men ellers koncentrerede jeg mig mest om skal-

ler, rudskaller og rimter. De små skaller, fordi 

der var mange af dem, og fordi næsten alle slags 

madding normalt kunne lokke dem. Rimterne, 

som vi kaldte ”Eb-ge-er”, som var vores lokal-

udtale af ”Ejbygedder”. Rimten havde fået sit 

fynske navn, fordi den som brakvandsfisk trak 

forbi Ejby ud til Odense Fjord, og kunne set 

med skallefiskers øjne blive kæmpe store, over 

et kilo. De var en udfordring, fordi rimter er ret 

kræsne og sjældent vil bide på skallemadding, 

regnorm eller brød. Det kunne være lidt af en 

udfordring at få dem fristet, så der måtte ekspe-

rimenteres med diverse fra haven og køkkenet: 

larver, pølse, kylling, leverpostej, eller mit 

hemmelige våben, ost! Det bedste rimtefiskeri 

var om aftenen på lune, stille sensommerdage 

eller i det tidlige efterår. Surt, at engene på de 

fleste af de gode fiskesteder var for våde til at 

blive afgræsset, så tagrør, hjortetrøst, dueurt, 

angelik og ikke mindst tidsler og brændenælder 

stod meterhøjt og gjorde fiskeriet både vanske-

ligt og ofte ret ubehageligt – i hvert tilfælde i 

korte bukser. Det at blive brændt af nælder var 

daglig kost. Men jeg kan huske, at jeg en varm 

sommeraften, hvor jeg havde været dum nok til 

at fiske med bar overkrop, kom hjem så for-

brændt overalt på krop og arme, at jeg fik feber 

og måtte ligge i sengen. 

Det må have været meget imod min vilje, at 

hverken skaller eller rimter blev tilberedt i mors 

køkken, men blev fordelt mellem Svenstrups 

katte. Årsagen kender jeg ikke, for hjemme var 

vi i hvert tilfælde ikke bange for fiskeben. Men 

mine forældre har nok nedlagt spiseforbud ud 

fra en fornemmelse af, at åen var en tand for 

forurenet. Maleren og digteren Svend Saabye 

oppe i Stenløse ville til gengæld godt have, at 

jeg kom med nogle rimter til ham. Ikke fordi 

Motocrossløb på Højbjergbanen i 1950-erne. 

 

Svend Saabyes akvarel af den rimte, jeg havde fanget 

på ost. Illustration til ”Lystfiskerliv”. Han gav os det 

smukke billede i bryllupsgave. 
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han ville spise dem, han kaldte rimten for ”Kar-

pens horeunge”, hvad der karakteriserede hans 

syn på den som spisefisk. Han ville tegne og 

male den ganske flotte fisk. 

 Saabyes pragtfulde bog, ”Lystfiskerliv” er der 

en fin og meget detaljeret beskrivelse af, at han 

sammen med sin søn er på en fisketur efter rim-

ter. Efter en dags forgæves forsøg sætter sønnen 

om aftenen en fuldfed ost fra madpakken på 

krogen, og så bed rimterne. Men faktisk var det 

mig, der kom og afleverede en stor rimte og be-

gejstret fortalte om fangstmetoden, og det var 

tilfældigvis lige medens Svend var ved at skrive 

om fiskeoplevelser med sin søn. Jeg husker hans 

begejstring over min fortælling om ost som mit 

hemmelige våben. Men digtere har jo store fri-

hedsgrader, når det handler om sanddruelighed. 

I modsætning til disse erindringer, der er skrevet 

af en helt almindelig gammel mand, som skal 

præstere den skinbarlige sandhed – så vidt han 

husker den! 

Selv om åen mildest talt var grumset og ind 

imellem kunne lugte næsten lige så meget som 

destruktionsanstalten Lettebæk ovre på Dyrup-

siden, var det på varme sommerdage fristende 

med et åbad, og der var en dejlig lille eng op-

strøms Stenløse Mølle, hvor hestene havde bidt 

græsset kort, og hvor der var et sted, hvor åen 

var særlig dyb, så man kunne springe i på hove-

det fra de grønne brinker. Det blev godt nok 

fortalt, at det var et meget farligt ”hestehul”, 

men da vi hverken kunne se heste eller farer, ja 

så var det stedet, hvor vi kunne boltre os. At 

mange af børnene ikke kunne svømme betød 

mindre, man kunne altid plaske sig med strøm-

men hen til sandbanken neden for hullet og 

herfra vade i land. Jeg husker ikke, at der no-

gensinde var voksne med, det var kun for børn. 

 

 

Kalkulerede risici – og det 
modsatte 

Badning i hestehullet udgjorde i vores verden 

kun en kalkuleret risiko på linje med gemmele-

gene på halmloftet, og vi oplevede den ikke som 

særlig farlig: Vi vidste præcis, hvad vi skulle 

gøre, også hvis en kammerat kom i vanske-

ligheder.  

Når vi red på bryggerhestene, var vi normalt i 

stand til at forudse og undgå farlige situationer. 

Men heste kan pludselig blive skræmte for de 

mærkeligste ting og reagere uforudsigeligt, og 

så kunne det gå meget galt. Jeg er faldet af 

hestene mange gange, men var en lille spejls, 

der ikke faldt så hårdt, og vi red stort set aldrig 

på asfaltveje. Jeg var heldig og forblev skadefri. 

I hele min barndom blev jeg kun udsat for at 

blive trådt over tæerne, hvad der kunne være 

galt nok i betragtning af, at vægten på en belgier 

i god stand er et ton!  

Der var så de situationer, der med iskold bereg-

ning blev produceret af os med landbrugsindsigt 

og som gik ud over nogle stakkels enfoldige 

byboer. Drengeudgaven er velkendt: Bydrengen 

lokkes til at tisse på det elektriske hegn. Lok-

kemaden var som sædvanlig en udfordring til en 

konkurrence: Hvem er i stand til at tisse op over 

elhegnet? Vi erfarne tissede bevidst lavt og 

under, mens staklen, der gav sig fuldt ud, kunne 

ikke undgå at ramme tråden med strålen på vej 

op eller ned. Alle landbodrenge har selv prøvet 

det, men kun én gang, for det giver virkelig et 

ordentligt rap! Mine søstres udgave var brutal 

på helt anden måde - nemlig at lokke en bykam-

merat til at gå oppe på de store ”kuler”, der var 

lange bunker med det sukkerroeaffald, der kom 

tilbage fra fabrikken og blev brugt som foder. 

Det hvide, bløde, svampede roeaffald fik efter-

hånden en tynd, stiv, brun overflade, der helt 

lignede den faste jord. Staklen, der blev lokket 

til at træde ud på kulen, sank med et ”slurp” i til 

skridtet (dog aldrig længere!) og sad uhjælpelig 
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fast indtil mine væmmelige og grinende søstre 

fik hende bugseret ind på den faste jord.  

Virkelig farlige var de situationer, der kom som 

et lyn fra en klar himmel. Jeg kan stadig få kul-

degysninger ved tanken om en dag, hvor jeg 

sammen med Hans Ove Johansen løb gennem 

de høje mælder omme bag stalden nede hos 

Borreby Greve. Pludselig lød der et smæld fra et 

råddent bræt, der brækkede, og det var som 

jorden åbnede sig under mig. Det var et frit fald, 

indtil jeg oppe ved skuldrene blev kilet fast inde 

i det rør, der førte ned til en stor underjordisk 

ajletank. Heldigvis var jeg faldet med armene 

løftet over hovedet. Det blev min redning, men 

må have set besynderligt ud for Hans Ove, der 

med ét så sin legekammerat forsvundet fra 

jordens overflade mens der til gengæld stak et 

par brune drengearme op mellem de grønne 

mælder. Det var kun et kæmpe held, at diamete-

ren på røret præcist passede til en lille drenge-

krop – 5 cm større og jeg var druknet i gammel 

kourin. Jeg kan intet huske om, hvordan Hans 

Ove fik mig halet op, men det kan næppe være 

sket uden en masse tårer. Om der har været et 

efterspil i forhold til Greve og hans manglende 

påpasselighed ved jeg heller ikke. Muligvis har 

jeg slet ikke sagt noget derhjemme. På den tid 

sladrede man ikke. Men hændelsen satte sig i 

mig – så grundigt, at den stadig kan mærkes 70 

år efter. 

Vinterlege 

Det var egentlig mærkeligt, men jeg mindes 

ikke, at der var nogle i Svenstrup ud over vores 

familie, der stod på ski, og det, selv om der 

netop i begyndelsen af halvtredserne var en 

række snevintre, hvor det var svært at holde 

vejene åbne. Men i vores familie havde alle ski, 

selv om vi i dag ville grine over, at de brede, 

tunge asketræsbrædder med slidte læderbindin-

ger blev kaldt ski. Men vi tre børn kendte ikke 

andet, og vi elskede vores ski. De blev brugt til 

småture til købmanden eller bageren og enkelte 

gange til længere ture op til skolen eller Stenlø-

seskoven. For mig var det ikke skiene som 

transportmiddel, men farten ned ad bakkerne der 

trak. Desværre var der ikke mange af dem i 

nærheden. Den bedste var en græsmark øst for 

Svenstrupskoven, der skrånede nogenlunde 

stejlt ned mod engen, og som det vigtigste midt 

på bakken havde en meget lille stejl skrænt. Det 

var vores skihop. Min norske helt, Birger Ruud, 

levede videre på Svenstrups Holmekollen, hvor 

”svævet” formodentlig var på mellem ½ og 1 

meter. Men det betød ikke så meget. Fornem-

melsen af, med vild fart blot i et splitsekund at 

være vægtløs, var helt vidunderlig og kompen-

serede rigeligt for smerten ved de mange gange 

ben, ski og staver filtrede sig ind i hinanden i et 

af de hundrede rullefald. Normalt var jeg alene 

på mine skiture, men en gang imellem var mine 

storesøstre Bodil og Inger med – det var meget 

hyggeligt. Nogle ganske få gange har jeg ople-

vet at stå på ski med mor og far. Det var en 

oplevelse. 

Landsbyens børn havde altså ikke ski, men til 

gengæld var der mange, der havde skøjter eller 

som kunne låne et par. Om vinteren var det al-

mindeligt, at nogle af markernes lavninger var 

oversvømmede. De var normalt ret små, og isen 

kunne være tynd, fordi der tit var luft under den. 

Men lige før jernbanen og Svenstrupskoven var 

der i alle årene en ret stor oversvømmelse, der 

vist var en del af mergelgravene mellem Svens-

trup og Kratholm. Her mødtes vi børn, lige så 

snart isen kunne bære, og med sit lave vand frøs 

den til meget hurtigere end søer og moser. Vi 

kendte ikke til kunstløber- eller ishockeyskøjter 

med fastmonterede støvler. De, der var heldige, 

havde en eller anden form for støvler, som skøj-

terne kunne sidde rimelig fast på. Gummistøvler 

var for bløde, for når skøjtespænderne blev 

skruet til, så var det mere foden, der blev klemt. 

De faldt også let af og skulle bindes stramt med 

høstbindegarn for at det overhovedet kunne lade 

sig gøre. Jeg tilhørte de heldige med rigtige 

skistøvler og blev sikkert derfor en habil skøjte-
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løber, hvad der i ungdomsalderen skulle vise sig 

at have stor værdi. Som sædvanlig var der en 

skarp kønsopdeling: Drengene indtog den 

største, bedste og bredeste del af isen til ishock-

ey, mens pigerne skøjtede rundt om banen eller 

stod i klynger og snakkede. Vi spillede hockey 

med hjemmelavede stokke eller spadserestokke, 

som vi havde hugget/ lånt derhjemme. Her var 

der lighed mellem bybarnet og bøndernes børn: 

Både hos borgerskabet og bønderne havde man-

den mindst én spadserestok.  

Pucken var en sten, en frossen jordklump eller 

et stykke is. Skøjteteknikken var meget enkel: 

Anklerne vredet indad, så man kalveknæet kun-

ne knokle af sted på indersiden af skøjterne ind-

til der var fart på, og først da op på klingen, 

indtil der skulle bremses, og det skulle der me-

get hurtigt, når det var ishockey. 

Også med hensyn til stokketeknikken var jeg 

både forkælet og heldig. Far havde et usædvan-

lig stort udvalg af egnede stokke, og så spillede 

vi faktisk hockey derhjemme. Forklaringen var, 

at min københavnske morbror og hans kone 

begge var på landsholdet i (græs)hockey, og det 

samme kom i øvrigt alle deres tre børn (der blev 

dengang stort set kun spillet hockey i Slagelse 

og København!). Deres sportspræstationer var 

egentlig ikke noget, vi gik voldsomt op i, men 

de havde altså den afsmittende virkning, at 

vores græsplæne med mellemrum fungerede 

som hockeybane for far, mig og ind imellem et 

par kammerater, og det gav et par plusser på 

isen. 

Hvis man ikke var tilfreds med den lokale is, så 

kunne vi cykle ind til ”Ma´en”. Maden var en 

stor vinteroversvømmelse fra Odense Å lige 

over for Dalum Papirfabrik. Det var en rigtig 

god skøjtebane, men der var selvfølgelig et stort 

overtal af børn fra Hjallelse og Dalum, og stem-

ningen var en helt anden end hjemme ved Sven-

strupskoven. Vi havde svært ved at forstå, hvor-

dan vi skulle og kunne være med, og vi var 

bønderne, der mest holdt sig på sidelinien. Jeg 

kom der ikke ret meget.  

Til gengæld fik jeg senere meget glæde af mine 

skøjtefærdigheder. Det var, da jeg var kommet i 

mellemskolen, og jeg sammen med klassekam-

meraterne stod på skøjter på Skovsøen. Den 

idylliske sø mellem åen og skoven gav skøjteriet 

en helt ny dimension. Nu løb drenge og piger i 

bløde buer mellem hinanden og lavede kædele-

ge, hvor en god skøjteløber kunne mingelere det 

sådan, at han kom til at løbe hånd i hånd med 

drømmepigen. Men det var en anden, en senere 

og en mere kompliceret historie. 

 

 

 

 

 

 


