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Skt. Klemens 
kom med toget
 

Af Ebbe Lastein 

 

Omkring århundredeskiftet var Danmark i færd med at blive trafikmæssigt moderne. 

Jernbanerne snoede sig ud og ind i sognene, mest som privatbaner med statstilskud. 

På Fyn kom jernbanen Odense - Svendborg, Synfynsk Jernbane, SFJ, i 1874 og i 1906 kom 

jernbanen Odense - Nr. Broby, - Fåborg, ONFJ, der det første stykke kørte på SFJ’s spor, indtil 

Fruens Bøge, hvor banen drejede af ned forbi Dalum papirfabrik og videre over til Stenløse, 

hvor næste station lå. 

Men sådan kunne den ikke navngives, fordi der allerede på Sjælland lå en DSB-station med det 

navn. Heller ikke Svendstrup kunne bruges. Her var det landsbyen nær Ålborg, der satte en 

pind i hjulet. 

Kirken i Stenløse var indviet til Sct. Clemens, og ved Sct. Klemens-kilden ved Møllevej har der 

tidligere været tradition for afholdelse af kildemarked. Navnet var derfor knyttet til stedet, og 

da toget kom, og stationen skulle have et navn, blev det Skt. Klemens. 

Jernbanen, en såkaldt oplandsbane, udviklede sig aldrig til noget større. Fra begyndelsen var 

den planlagt uindhegnet, hvilket satte en hastighedsgrænse på 40 km/t. Den blev bygget af 

SFJ, der forpagtede banen allerede fra starten, og alle nyanskaffelser kom fortrinsvis først til 

at køre på SFJ. I 1954 var dens tid forbi, og den blev nedlagt. Tilbage i området i dag er der to 

stationsbygninger (Skt. Klemens og Bellinge, som dog ligger i Fangel sogn), samt en sti, som 

ligger på den gamle jernbanetracé gennem et stykke i Stenløseskoven og et stykke i 

Svenstrupskoven. 

 

I dag kan man bo i Skt. Klemens – sådan stod der på stationsskiltet, så sådan staves navnet. 

Bor man i området skelner man stadig uden problemer mellem området omkring kirken, 

Stenløse, og området i den anden ende, Svenstrup. Finder man Stenløsevej på et af de 

følgende kort, ser man, at Stenløse i det væsentlige ligger sydøst for, mens udviklingen af Skt. 

Klemens er sket mod nordvest med skolen som en undtagelse, nu efterfulgt af området 

Gyldenhøjen. 
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1940 - Blev Skt. Klemens så en stationsby? 
Hvad sker der med en by, som forbindes med omverdenen med et tog? Strømmer folk til byen 

eller omvendt, affolkes byen. Eller bruges toget måske til pendlertrafik. 

For at en by kan fungere, skal der eksistere en række institutioner, kendetegnet ved bygninger 

med navn efter funktionen. Er der et rådhus, et hospital, et posthus osv. 

Toget kom til Stenløse (Skt. Klemens) 1906. I 1940 er der gået omtrent en menneskealder. Det 

må forventes, at hvis toget har haft en betydning, må den være synlig i løbet af dette tidsrum. 

I 1906 var Stenløse (Skt. Klemens) i udpræget grad præget af sin fortid som bondesamfund. 

 

Befolkning 

Til brug for vurderingen er bl.a. brugt  

folketællingen 1940. 

 1906: 600 (Historisk Atlas) 

 1921: 616 (Balslev) 

 1935: 1011 (Tilgang især fra ny bebyggelse i 

Lindved, der hører ind under Stenløse Sogn) 

 1945: 976 - 245 husstande (Balslev) 

 1950: 1098 (Balslev) 

 1969: 2390 (Balslev) 

 2020: 3734. (Danmarks statistik) 

 

Stigningen i antallet af indbyggere er på knap  

70 % i perioden 1906-1935, hvor jernbanen har været 

i drift. Hvor meget der skyldes tilvækst i Lindved, 

(der ligger ved Svendborgbanen) vides ikke. Men 

antallet er ikke voksende. Første verdenskrig spiller 

sandsynligvis en rolle. 

 

Af folketællingen fremgår, at alle erhverv svarende 

til en landsby beliggende i et landbrugsområde 

findes rigt repræsenteret, andre erhverv kun 

sparsomt. Der er således ingen bofast læge og en 

enkelt elektriker, nogle folk beskæftiget med banen og nogle enkelte kontorister. 

 

Institutioner 
 Posthus - findes ikke, stationsforstanderen besørger postbehandlingen  

 Rådhus (administration) – findes ikke og oprettes heller ikke. 

 Læge – ingen (men 1 læge i Fangel). Lægepraksis findes stadig ikke. 

 Sygekasse findes som forening. 

 Overnatning (Kro/hotel) – findes ikke og oprettes heller ikke. 

 Skole – findes (3. skole, 1906) 

 Bibliotek (1942 – hidtil: Biblioteksforening/skole) 

 Vandværket, 1936, andelsejet. (Overgået til Odense Vandselskab 1997). 
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 Elektricitetsværk: 1921-1923 stiftelse af Svenstrup-Stenløse el-forening.  

Leverandøren er Odense Kommune. (I kontrakten står bl.a. at ethvert rum i et hus kun må 

have 1 stikkontakt pr. rum.) 

 Telefon: De første numre kom i 1898. I 1940 var der mellem 20 og 30 abonnenter. 

 Foreninger/Sammenslutninger – findes (husmands-, sang- og idrætsforeninger). 

 Handels- og fabrikationssteder – findes men er små og i begrænset mængde. 

 

Bebyggelser 
I 1940 er stadig større områder der ikke er blevet bebygget, og der er i øvrigt ingen større 

bygninger i sognet, hverken før eller efter toget kom. 

 

Man kan konstatere, at Skt. Klemens ikke blev en stationsby. Mange af ovennævnte 

institutioner eksisterede ikke eller havde kun en minimal repræsentation. Et egentlig posthus 

blev senere oprettet. Kro og hotel findes ikke. Det er nok ikke så sært. Odense med alle sine 

faciliteter ligger tæt på, så hvad man mangler, kan man tage til Odense for at få. Skt. Klemens 

får fortsat karakteren af landsby, måske forstadsby – eller nu soveby, om man vil. 

Heller ikke Fangel blev væsentligt ændret ved banens fremkomst. 

 

En nabolandsby, Højby, er det gået på lignende måde. Den var en by præget af sin beliggenhed 

i et landbrugsområde, og det ændrede sig ikke da jernbanen kom.   
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Hvornår blev Skt. Klemens moderne 
1950- og 1960-erne er Skt. Klemens’ vækstperiode – parcelhusenes indtog. Der blev oprettet 

muligheder for at få statslån til at bygge mindre huse. På regeringsniveau havde man indset, at 

den hidtidige boligstandard skulle forøges. Over alt i landet opstod parcelhuskvarterer – 

således også i Stk. Klemens. Sct. Clemens var ikke alene skytshelgen for søfarende – nu også 

for parcelhusejerne! 

Skolen var tydeligvis for lille og måtte under alle omstændigheder udvides eller nybygges. 

Centralt som bygmester i denne periode står tømrermester Ernst Andersen. 

 

 Mejeri- har ikke eksisteret. 

 Slagteri- har ikke eksisteret. 

 Supermarked, Rema og Netto. 

 Renseanlæg, biologisk ved gården Mølholm. (1960) 

 Skole (Skt. Klemens 4. skole anlægges, 1960). 

 Selvstændigt bibliotek, findes ikke  

 Sygekasse i den nedlagte station. (omkring 1958). 

 Varmecentral (Fjernvarmeværk – privatejet) 1963. 

 Lægeklinik - har ikke eksisteret  

 Tandlægeklinik, 2 stk. oprettet omkring 1960. 

 Plejehjem, 1976. 

Entreprenører: Ernst Andersen, bikuben, flere mindre lokale 

Kort over Skt. Klemens med markering af huse bygget af Ernst Andersen 

 

Ernst Andersen(1917-1997) køber jord langs Møllevej og beder om at få forberedt indlagt vand 

til kommende boliger. Er senere drivkraften til oprettelse af fjernvarmeanlægget. 

 

Oversigt over Ernst Andersens engagement i byudviklingen. 
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Hvordan kom man til Stenløse 
Indtil 1937. Til Odense kom man ad Stenløsevej (rød linje). Den løb ind i Volderslevvej ca. der, 

hvor den nuværende rundkørsel over Motorvej E20 ligger. På den anden side kunne man 

forsætte ad Mejerivej, indtil man kom til Hjallesegade, hvor man drejede til højre (grøn linje), 

fortsatte indtil den nuværende Hjallese kirke, hvor man drejede til venstre og fortsatte ad 

Odensevej, indtil man var i Odense. 

Man kunne også følge Odensegyden (senere Stensløsevej), som også ramte Mejerivej, hvor 

man i stedet for at dreje af ad Hjallesegade kunne fortætte lige ud ad Demantsvej (rød linje), 

forbi papirfabrikkens funktionærboliger ned til åen, hvor Dalum bro førte over åen. Derfra 

kunne man komme videre til Dalum kloster og så igen ad Dalumvej til Odense. 

I 1937 forlængede man Dalumvej forbi klosteret og op ad bakke, hvor der anlagdes et kryds 

mellem Dalum-, (Mejeri-,) Volderslev- og Stenløsevej. Stenløsevej fik og først sin nuværende 

vejudførelse i 1944. 

.. 
Kortet vist her er fra ca. 1910. 

Med udgangspunkt i Stenløse kan 

man følge den røde linje, der går 

over Odense å ved papirfabrikken. 

Eller man kan i Hjallese dreje af 

og følge den grønne linje, der 

fører til Odense ad Odensevej. 

Bemærk vejen fra Kirken i Sten-

løse til Svenstrup, (nederst i 

figuren, den blå linje - ikke åen) 

Det første stykke fra kirken ad 

Møllevej, derefter ad Svenstrup-

vej ned forbi stationen til 

Svenstrup. 

 

  

Stenløsevej i retning mod Odense ca. 1930. Bemærk el- 

og telefonpælene. Til venstre, Skovhøjgård. 
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Vejen til Fangel, der vel var en sognevej, gik indtil 1944 via Møllevej uden om Stenløse til 

Svenstrup og til Fangel Mark ved Bellingehus; men i 1632 har den nu ikke båret ret megen 

trafik; det er derfor nok betegnende, at den på et gammelt kort kaldes Præstens Kirkevej. 

Kortet her er viser forholdene (1810-)1852 Man ser kirken og præstegården og desuden signaturen gårde. 

Desuden er der hæftet navne på parcellerne. ”Kehlet” og ”Gjellebølle”, som det står angivet på en parcel er navne 

på præster. Der er mellem 10 og 13 bygninger. Der nok nogle flere uden for kortets grænser, men ikke mange. 

Svenstrup er ikke med på kortet. Der kan tælles 8-10 bygninger. 
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Det samme område i 1923. Den største forskel er anlæggelsen af jernbanen. Ellers er alt uforandret. Der er 

kommet et par bygninger til langs Stenløsevej, så antallet er stadig 10-13. Svenstrup er ikke med på kortet. Der 

kan tælles 8-10 bygninger. 
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Stenløse i 1957. Jernbanen er nedlagt i 1954. I stedet er Stenløsevej blevet ført igennem Stenløse  Senere 

udbygget med cykelstier på begge sider. 
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Kortet viser krydset Dalumvej, Stenløsevej, Volderslevvej (og Mejerivej) på et kort fra 1955.  

Man ser stadig jernbanens placering og angivelse af motorvejen, som kom i 1985. 

 

Kortene repræsenterer perioden fra 1810-1957 med udgangspunkt i Stenløse by. 

Det er nu, Skt. Klemens begynder at vokse, så området så at sige bliver delt mellem det gamle 

Stenløse omkring kirken sydøst for Stenløsevej og det nye Skt. Klemens der udvider sig mod 

nordvest i området omfattende Svenstrupvej og Skt. Klemensvej med alle sine veje med 

bakke- og vænge-navne. 
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Kirken 
Centralt i alle landsbyer findes kirken således også i Stenløse. Den er gammel, helt fra 1100-

tallet. I sin tid har den været ejet af mange forskellige. 

Kirken er viet til Sct. Clemens, apostlen Peters lærling, som led en martyrdød i havet og blev 

helgenkåret til Sct. Clemens, som havde et stort navn hos nordboerne, specielt hos søfolk. Sct. 

Clemens dag er 23. november1. 

En del kirker, i alt 27, er i sin tid blevet indviet til Sct. Clemens herunder Aarhus Domkirke og i 

Odenseområdet kirkerne i Seden og Stenløse. 

Stenløse kirkes ejere  
Stenløse Kirkes ejere - kort1468 

- 1316   Sognepræsten, Kannik Knud Eriksen i Lund 

?  Torkil Bonde (Erik Menved) 

- (1365)  Sct. Knuds Kloster 

1536 - 1682  Kronen 

1682-1695 Diderik Schuldt 

1695-1700 Anna Sophie Krabbe salige Christian Urnes kone 

(SøbySøgård) 

1702-1757 Marshal Holstein,  

1757-  Axel Rosenkrantz, Søbygaard 

(1811)   Etatsraad Hansen, Bramstrup 

              (kalder Pastor Nees, Embedsbg s. 406) 

Efter 1865  Accesor Hans Ove Jespersen, Karolinekilde 

-1869  Justitsraad Holm, herredsfoged i Lysgaard og Hids 

Herreder 

Præstegerningen 
1316 Skænkede Erik Menved (1274-1319) Stenløse kirke til Odense kloster 

 

Orvieto. Pave Nicolæaus 4. (1288-1292) bemyndiger Biskop Gisike af Odense til at præstevie 

diakon Erik, der fungerer som Sognepræst i Stenløse2. 

 

I alt fald i tidsrummet 1532 -1562 boede præsten i Stenløse på Odense kloster. Det ændrede sig 

efter en klageskrivelse, som gik hele vejen op til kongen. Det ved vi fra et brev til Christiern 

Povelsen, Prior i Sct. Knuds Kloster I Othense3. 

 

Erich Bilde og Otto Brockenhuus til henholdsvis Lindved og Vollersløf have på egne og menige 

Sognemænds Vegne i Stenløse Sogn klaget over, at der hidtil have haft en sognepræst fra 

klosteret, som er draget ud og har gjort tjeneste i Kirken om søndagen og på højtidsdage 

besværes meget, når de ved Nattetid skulde hente præsten til en, der ligger på sit yderste, 

eller andet nødvendigt ærinde, dels ved den lange Vej og dels ved at Klosteret, hvori Præsten 

boer, er tillåset om Natten, så at de ikke straks kunde få ham og nødes til at henvende sig til 

fremmede Præster. I den Anledning har de begæret at måtte få en Sognepræst., der altid kan 

bo ved deres Kirke, hvilket Kongen også har tilladt; Prioren skal derfor tillade ovennævnte 
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Sognemænd at have en egen sognepræst. udlægge denne en af Klosterets gårde som ligger 

belejligt for kirken, til præstegård og lade ham få al præsterenten af sognet. 

 

Præst i Stenløse får også Fangel sogn 

I 1631 døde præsten i Fangel Oluf Hansen. efterladende sin Hustru Maren Madsdatter. Som skik 

var dengang regnede hun formodentlig med at ægte efterfølgeren, en mand ved navn 

Laurentius Cultravius, men det hele kom til at gå ganske anderledes. 

 

Den 22/11/1631 udbad Cultravius hos Biskoppen sig et Anbefalingsbrev til Lensmanden Henning 

Walkendorf til Glorup, så at han kunne få kongeligt kaldsbrev på embedet som præst i Fangel. 

Men Lensmanden har åbenbart vægret sig, for nogle dage efter modtager Biskoppen en 

meddelelse fra ham om, at han først vil afvente Stenløsepræsten Niels Olufsens Hjemkomst 

fra København. 

 

Niels Olufsen havde imidlertid i efteråret 1631 været hos kongen med en ansøgning om at 

måtte få Fangel Sogn til anneks, fordi indtægterne alen fra Stenløse Sogn var så ringe, at 

"Guds ords tjener ikke deraf skulle kunde have sin nødtørftige underholdning i Sønderlighed 

nu den med den (maadeligt) efterladte Præsteenke sammesteds skulle komme til hielp". 

Kongen godkendte ansøgningen, og sammenlægningen blev dikteret. 

 

Da dette kom enken, folkene i Fangel og Lensmanden for øre, samlede de sig om at sende et 

andragende til Kongen om at måtte bevare deres Selvstændighed. De gør heri gældende, at 

Fangel Sogn er så godt, at det med lethed kan forsørge sin egen præst, ogsaa selv om der var 

en enke, der skulle forsørges, samt at Stenløse Sogn −  skønt det er ringere −  alligevel have 

forråd nok. 

 

Overfor disse Argumenter har Chr IV bøjet sig og træffer i et Brev af 18/12/1631 den afgørelse, 

at alt skal blive ved det Gamle, tilmed, da han er imod at noget sogn fritages "den høje 

belejlighed, som det aff en Prestes Neruelse i Sognet haffuer". Dog skal lensmanden og bispen 

påny vurdere forholdene i de to Sogne for at afveje Fangelmændenes argumenter.  

 

Men Fangelfolkenes glæde over kongens omgørelse blev kort. Bispen og Lensmanden stod på 

Stenløsepræstens side og sendte et nyt andragende til Kongen om annekteringen, hvori det 

anføres at de to Sogne "bequemlig… kunde annecteris”, hvorefter Kongen bøjer sig og 

bestemmer i brev af 8/2/1632, at de to sogne skal slås sammen til et.  

 

Til det sidste kæmpede man dog i Fangel. Da Niels Olufsen kom for at holde sin første 

gudstjeneste i Fangel, mødte der ikke en eneste fra Fangel! Man hævdede, og det med rette, at 

hr. Niels havde forhastet sig; afgørelsen om sammenlægning var endnu ikke tinglyst! Det blev 

så ordnet, og alle modstandere måtte bøje sig. 

 

Christian VIII udstedte 13/8/1841 en anordning angående kommunalforholdene. På dette 

tidpunkt havde Stenløse-Fangel sammenlagte sogn eksisteret i 128 år. Det blev fastlagt, at 

kommunens område skulle være identisk med præstekaldets og kaldes Stenløse-Fangel 

kommune. 
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Det virker i dag ejendommeligt, at man endnu i 1862 for alvor arbejdede med tanken om at 

skille Stenløse og Fangel i to kommuner. De to sogneforstandere, som havde rejst sagen, 

Knud Jørgen Pedersen i Stenløse og Peder Clausen i Volderslev, fik rådets tilslutning til at 

gøre forsøg på at få en adskillelse og indledningsvis tale med præsten om sagen og sammen 

med denne få arrangeret et møde, hvor spørgsmålet om adskillelse kunne drøftes. Hvordan 

den aldrende konsistorialråd, pastor Gjellebøl, har udtrykt sig over for de to sogneforstandere 

kendes ikke; men at han ikke har støttet dem, fremgår af, at der allerede fire dage efter holdes 

møde i sogneforstanderskabet, hvor det kort og godt konstateres, at der ikke kunne opnås 

enighed om adskillelse i to kommuner. 

Skoler i Stenløse - Skt. Klemens 
Kort 1543 - Stenløse første Skole.  

Paa Deres højgrevelige Excellences og højædle Højærværdigheds højrespektive Skrivelse til 

mig tjener til underdanigst Gensvar, at i Stenløse Sogn er kun det eneste Sted i Odense 

Herred, hvorefter Hans Majestæts allernaadigste Forordningen Skole skal indrettes. Jeg har 

haft Sognepræsten Hr. Reimer hos mig for at konferere med ham om bemeldte Materie; han 

siger mig, at ved den Forretning paa Raadhuset om Skolerne blev resolveret, at Degnen i 

Stenløse: Rasmus Fangel skulde være Skoleholder sammesteds, skulde bo i benævnte 

Stenløse og der bygges en Skole til ham; men efter formeldte Præst's Sigelse skal Lodsejerne 

til forskrevne Stenløse, som er Generalløjtnant Brockenhus og Marschal Holst ikke være enige 

om, hvem der skal sætte denne Bygning. Det er den Underretning, jeg kan give . . .  
Jens Hee (Provst) Odense, den 20/3 1741  

Paa Gaden i Stenløse er efter den sidste allernaadigste Forordning bygget 6 Fag Skolehus, 

blev færdig til forrige Jul …  
Jens Hee (Indberetning 9/4 1742)  

Det er mig kært, at Deres grevelige Excellence og Deres Højærværdighed er fornøjet med den 

af mig foretagne Skolebygning i Stenløse sogn. Jeg ved ej heller andet, end at jeg jo efter 

allerunderdanigste Pligt fuldkommen har efterlevet den kgl. Allernådigste Forordning i alle 

Stykker, da baade Bygning og Inventar findes i den stand, som allernådigst er befalet… 
Bramstrup, d. 16/2 1742 I. Brockenhus  

(Ovenstaaende venligst til Beboeren af den gamle Skole, Købmand H. Dupont, paa Fødselsdagen den 4/4 1962) 

 

Deris Höÿ-Grævelige Excellencis Hr. Geheimeraad og Stiftsbefalinsmand Deris Welbyrdighed, 

Höÿædle og Höÿærværdige hr. biskop Höÿ-gunstige Welÿndere. 

Paa Deris  Höÿ-Grævelige Excellencis og Höÿædle Höÿærværdigheds Höÿrespective skrivelse 

til mig tiener til underdanigst giensvar: At Steenløse sogn er nun det eniste sted i Odense 

Herridt, hvor efter hans majestæts Allernaadigst forordning en skole skal indrettis;Jeg haver 

hafft sogne-præsten Hr. Reimer... o.s.v. 
Fyens Bispearkiv. Indberetning om skolernes regulering 1739-46. Omslag Odense  Herred 1741-1746 

 

Stenløse skole, bygningen er af bindingsværk 6 rummelige fag, hvoraf de 3 henlagt til 

skolestue, for børnenes undervisning. Bygningen er i forsvarlig stand, skiønt skolestuen findes 
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at være vel liden i hensyn til børnemængden. Nogle (børn) er i Stenløse ved skolen: og de børn 

fra Wollerslev har 1/4 veijs til skolen, Wollerslev er i skoledistrictet den største og dog ligger 

skolen i den mindre bye. Mogens Hansen er 40 år gammel. Er ikke seminarist eller student 

men simpel bondekarl, og dog så duelig og flittig i sin virkekreds, at han fortjener sand 

agtelse. 

Løn: I penge 10 rbd. 3 mrk.,I rug 3 tdr., i byg 3 tdr., I steden for græsning 2 jordpletter på 5 tdr. 

land, tørv 30 læs, 3 læs høe á 32 lispund, 2 læs halm á 24 lispund.  
Fyens bispearkiv nr. 17. Indberetning om almueskolerne 1800.  

 

Kort 1082 -Men som det ikke sjældent gik i middelalderkirken og blev en trist arv op til 

omkring 1800: såvel præste- som degnekalds-indtægter kunne oppebæres af stiftelser eller 

gejstlige embedsmænd i byerne, som aldrig satte deres ben i vedkommende kirke, men lod 

embedet besørge sine cura af vikarer: fattige munke og klosterskoledisciple, såkaldte drenge- 

eller løbedegne. (sædedegne – bosiddende, i forhold til løbedegne) skulle undervise. Overgang 

til latinskolerne. 

Friskolen 
 

Kort 1539 Fru Bruntse fortalte 28/2 1966, at der i Vognporten i hendes Barndomshjem 

Lindegården (Matr. Nr. 8a Svendstrup) ogsaa havde været holdt Skole paa Loftsværelset i 

Gavlen med Øst. Efter hendes Mening kunde Vognporten kun have været benyttet om 

Sommeren. - Men desuden havde der ogsaa en Tid været holdt Skole i Grevegaarden (Matr. Nr. 

7a) 

 

Friskole."Dette hus er opført af Frilærer Rasmus Frederiksen i Aaret 1877". - Denne indskrift, 

skrevet med Blæk eller Tusch paa en 14 cm lang Stump af en Stav fra en Smørdrittel, blev 

fundet, da Hjulmandens engang foretog en Forandring ved en Dør (eller et Vindue) til 

Havesiden. 

 

Paa Finansloven fra 1901-02 bevilges der "Privatskolen i Fangel" 130 Kr., som kan hæves paa 

Odense Amtsstue mod Kvittering af Skoleledelsens Formand R. Frederiksen  

Friskolen, embedsjournalen 9/11 1887 

Skolekommissionen ønsker til næste eksamen at høre børnenes prøvelse i deres kundskab 

efter Luthers lille Katekismus. 

14/11 Friskolelærer Frederiksen tror ikke at kunne opfylde ønsket om prøve i 

religionskundskab efter Katekismus. 

18/11 Skolekom. har ved sit ønske kun udtalt, hvad der ifølge ministeriets skrivelse 9/2 1867 kan 

forlanges læst, og hvad kommissionen nu forlanger til næste eksamen. 

18/5 1888 Efter ønske meddelt friskolelærer Fredriksen ministeriets udtalelse om arten og 

maaden af tilsynets prøvelse af børnenes kristendomskundskab med henvisning til en 
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skrivelse af 22/4 1870 )cfr. 11/5 1861) til skoledirektør Morsø, samt skrivelse 9/2 1867 (om 

katekismus). 

16/9 1888 Anmeldelse af eksamen i friskolen tirsdag 23/10 kl. 10 

1889 24/10 Eksamen aflyst, foreslaaet opgivet for denne gang (iflg. skolekomm. prot. var 

eksamen fastsat til 29/10) 

25/10 Fra Frederiksen: Undladelse af eksamen for denne gang tiltraadt. 

6/2 1890 Præsten anmoder om antallet af børn over 7 aar i friskolen samt fra hvilke sogn de 

er. 

6/2 Frederiksen oplyser: 46 skolepligtige børn, nemlig 20 fra Fangel, 15 fra Stenløse, 7 fra 

Belllinge, 1 fra Brendekilde, 2 fra Vejle, 2 fra Nr. Lyndelse. 

Der havde tidligere være vurderinger af børnenes religionskundskaber, og de var velvillige 

Copibog 1878 

Provst Møllers Indberetning for 1878: 

Rasmus Frederiksen, Seminarist, mangler ej Kundskaber og Flid, men er efter mit Skøn for 

hildet i Forestilling om at Børn ikke maa holdes til at arbejde saa hand erved gør at hans 

Anstrengelser bliver uden Frugt. 

 

Kilder 
Links 

1810-1852: https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=2278&elav=0331152 

1852-1923: https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o2k_oekort&id=6373&elav=0331152 

1923-1957: https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o2k_oekort&id=6374&elav=0331152 

Vejforløb til Odense: http://www.stenark.dk/wp-

content/uploads/2015/06/skrifter1993.pdf#page=2 

Fangel Sogns præstehistorie: http://www.histfyn.dk/PDF/1916/Til%20Fangel%20sogns....pdf 

Balslevs arkiv: Stenløse sogns lokalhistoriske arkiv: http://www.stenark.dk/696-2/ 

Sygekasse: http://www.stenark.dk/wp-content/uploads/2015/10/skrifter2001.pdf#page=13 

Handels-og søfartsmuseet i Kronborgs årbog 1 950 om antallet af Skt. Klemenskirker 

 

Struktur i Stenløse 

Årsskrift 1993,Vejforløb, side 2 

Årsskrift 1994, Transportveje i Stenløse Sogn, side 20 

Årsskrift 1996, Forretninger i sognet, side 5 

Årsskrift 2000, Bebyggelse n af Skt. Klemens og Stenløse. Helge Klog, side 8 

Årsskrift 2001, Parcelhuse og byvækst…. Side 7 

Årsskrift 2003, Aftægtskontrakter, side 10 

Årsskrift 2001,Årsskift 2008, Clemens, der blev til Skt. Klemens, side 4 
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Årsskrift 2009, Odense–Nr. Broby-Fåborg Banen, side 6 

Årsskrift 2015, Med tog til Odense på indkøbstur i 30’erne, side 4 

Årsskrift 2015, Da telefonen kom til Stenløse Sogn 

Årsskrift 2019, Sprøjtehus og –vogn, side 5 

 

Om at være ung i Stenløse 

Årsskrift 1995, Min Barndom i Stenløse skole, side 14 

Årsskrift 2008,Mine barndomserindringer, side 9 

Årsskrift 2011, Dreng og ung i Stenløse 1932—1952, side 20 

Årsskrift 2018, En ”bydreng” på landet, side 19 

Årsskrift 2019, Erindringer fra Svenstrup 1949-54 afsnit 2, side 11 

 

Om gårde 

Årsskrift 1993, Elle Mølle Stenløse mølle, side 17 

Årsskrift 1997, "Lindely" - I dag gartneriet Vangeledgårdsvej 49, side 26 

Årsskrift 1997,Lindegården, side 7 

Årsskrift 2002, En historie om Skovhøjgård, side 22 

Årsskrift 2003, Vangeledsgårds historie, side 23 

Årsskrift 2003, Enghavegård, side 4 

Årsskrift 2005, Annexgårdens historie, side 5 

Årsskrift 2006, Lundsgård, side 20 

Årsskrift 2007, Møllegårdens historie, side 27 

Årsskrift 2008, Af Voldgårds historie, side 20 

Årsskrift 2009, Elysium, side 18 

Årsskrift 2010, Højgård, side 6 

Årsskrift 2011, Rønnegården, side 16 

 

Om erhverv 

Årsskrift 1994, Maleren fra Lindved – Knud Aage Larsen, side 10 

Årsskrift 1999, Håndværkere og virksomheder i sognet, side 17 

Årsskrift 2008, Min far var kolonist, side 15 

Årsskrift 2010, Svend Saaby, side 20 

Årsskrift 2012, Købmændene i Stenløse sogn, side 12 

Årsskrift 2013, Mælkemand i Stensløse Sogn, side 5 

Årsskrift 2014, Karl Mortensen – ”Oliemanden i Skt. Klemens”, side 21 

Årsskrift 2014, Snedkermester Niels Otto Birkholm, side 14 

Årsskrift 2015, Min mor, trikotagehandler Marie Birkholm, side 10 

 

1) Danmarks Riges historie I, s. 504) 

2) Danmarks Riges Breve. 13/9 1291. 

3) Kancelliets Arkiv 27/8/1562 

4) Folketællingen 1940 

”Balslevs Arkiv”. Adgang fra Stenløse lokalhistoriske arkiv: www.stenark.dk 

Når der står Balslev som reference, henviser det til ovenstående. 
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Fra Balslevs arkiv 

Mundheld 
Om at tømme en kop eller i det hele taget en dram uanset arten og være nået til bunden. 

Fru veistrup 17/4 1953 (f. i Holevad Sogn 21/8 1887), Stenløse Mølle, fortalte 17/4 1953: 

mundheld: 

"Har du mere?" "Nej, jeg har nået leret". 

Hun mente, det stammede fra fra gammel tid, da man brugte lerskåle og lerkopper.  

Måske havde særlig forbindelse med kaffepunchen: 

"Nåede De leret?" 

Sagde Rasmus Banke til mig (17/11 1966), da jeg drak en bajer sammen med ham og tømte 

flasken. 

(R.B. født 5/11 1889 i Nr.Lyndelse, boede på De Gamles Hjem i Fangel). 

 

Dialekt  

Visen om Laus Pæisen fra Snerperup 
1089 Af Carl Dam (”Car” Rasmussen, Damhuset, Volderslev, nedskrevet i dialekt, som han 

huskede, hans mor havde sunget den.) 

 

Laus Pæisen vaa Boune i Snerperup By, 

aa han å hans koune vaa gamle. 

Dejs Gour vaa dej beste i sounet, aa ny, 

aa døjte mæ Mønter di samlet 

Nu hae di snak om, a di vildwe go froet 

aa slo sig te ro aa la Kresten foet. 

Naa han saa blev gyvt aa fek Gouri, 

sku Aane ha Pæene, forstour I! 

 

Men Aane var mejr saaen en villovte Tøjs, 

hun  hae jo go hen aa fo Lyst te ej Fløjs, 

som  ejed kun de, han ku tjæne. 

Aa de væste vaa, a hun kunde foe  

hver Rigmaajs Søn, som hun pejede poe; 

det satte di gamle i Klemme, men ejn Dav saa kom der Fremme. 

 

"Godav, Laus Pæisen, naa æet snart nyt 

aa sej dej.Dgodav, hvodden goret? 

Je kaa jo da sej, du er itte faaknyt" 

Laus Pæisen ha rev sej i horet 

"Ja, de æ sgu skidt Mads mæ saaen et Vær. 

Vo læen ska Vijen blyv stonje dær? 

Det river og rusker aa klemmer 

aa bryer i alle mine Lemmer". 
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Ja saaen gik Tien for Mæene mæ Snak 

ve Bouret.  Da Kaffen vaa draaken, 

skøj Mads sej Stoul tebaus aa sae Tak 

aa tov ette Kæppi bae Klokken; 

men saa rejste vo Mour sej fro si Rok; 

"Blyv sitteje, Mads, du noeret smaj nok; 

de ku jo dov vær, der ku vonke 

ej Puns, men Kejli æ lonke. 

 

"Jov  Tak,Puns je holder nok av, 

je æ Guskelow ette helle, 

men lejgodt je trour, de ska vær sej idav, 

faa je har saa møj aa bestelle, 

men naa ve vi ud aa sej po jer Krej, 

saa kommer vi ba'etter ej te Dej, 

aa saa kaa vi sej va vi tøkkes, 

aa ta vos et Glas, hvis det løkkes". 

 

Saa fultes de a Laus Pæisen aa Mads 

aa soe paa Bedrevt aa Maskiner, 

a di kendte teet de viste sig stras 

po hejle der Snak aa der Miner. 

Svin aa Kalle blev føst vist fram, 

deretter kom Turen te Four aa Lam 

aa Kreturet, de ku nok toule 

aa blyv fremvist fro Hoved to Houle. 

 

"Høir naa, Laus Pæisen best som je stou, 

je har jo ej Søn, som du vej, lisaa gou 

aa strævsom aa døjte som noure, 

han har et par Bøen aa betale te 

de er ju et Vujheld, men va gø de? 

Betalingen ska je nok løjse,  

saa æ vi jo kvit de tov Tøjse". 

 

"Ska je sej, vaj je mejn, saa forstour 

je knap, hvem der vaj eller tavte, 

for rennok æ dej i udmærket Gour, 

men mej æ heller et aa foravte, 

gir du sa ej Klat Skeljer te, 

je tænker, vi ejnes ju nok om de: 

en Kou aa ej Hest mæ din Pie, 

saa trour je, vi alle er lie". 

 

Men nu bløv der Hus, "nej holdt, lille Mads, 
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nu ska Du ha Lejkøv po Handlen, 

De vaa jo vist nok I tov Lømler tepas. 

I glemte kun mej de vaa Manglen. 

Du ville saa ha, je sku ta imod, 

Du bøj po min Douter som po en Kou. 

Du tænkte aa narre Laus Pæisen 

men der bløv du sel ta ve Næisen. 

 

Je ve jo nok, a je vel har for tit 

væt stolt a mit held aa min lykke, 

men Gud forbye, de sku komme saa vidt, 

a je sku mej mæ Ondskav besmykke. 

Aa naa ska je seeje dej, vaj je trour, 

Du mo heller sej aa kom ud af mi Gour 

for førren dej Søn da lant heller 

dej fattige Knøjs, hun sæl væller." 

 

Et time etter kom Dræi asted, 

saa snart di ha snakket mæ Aane. 

Da han kom tebae, vaa Kali fult mæ, 

aa naa vaa di li ve aa daane, 

for Laus Pæisen sagde: "Ja, Gouri aa de  

de dejler I, som I æ Venner te; 

je tænker, I ejnes mæ Kresten. 

Vorherre væ mæ jer for Resten!" 

 

Aa Aane blev gyvt mæ dej, hun vi ha, 

aa Kresten ga avkal po Slottet, 

det kaa rennok vær, a Aane vaa gla, 

Laus Pæisen har aller fortaat et. 

Naa gier ha sej aller mejr i sin Læj, 

han rider aa ranker mæ Aanes Dræei, 

jo mejr jo bejr mæ Spetakler. 

Jov, Kærlighej kaa gø Mirakler! 

 

 

Ane Christoffersen fortæller  1128 

Vi ha byg' hiel vo Hus om. Jæ ve' itte, hvo' de æ komm' fraa. Vo-hæhr'  

ha' lav sij Velsignels' i vo Væ'rk. 

Far vaa ju Snekker, aa ha fek en Kroun' om Dawi, naa ha gik u.  

De ka ju itte si'es aa væh saa fa'l. 

Mormor, hu aa si Maanj ha byg' Hus føst' Gaanj.  

Hu æ fø't i denj Gord ne'e ba' Dreyers. 

Dæ vaa ikke aan'n end som 3-4 Gor'e i Svenjstrup.  

Di æ jo blev' skil' a now aa fløtt' u paa Jor'en omkrænj now. 
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Røverhistorier og andet 

Kort 1128 Genbrug 
1128 På Kirkemose boede da Anders Nielsen og Marie, hvis søn Jens Peter Nielsen (f. 5/5 1888) 

har fortalt om sin barndoms egn og liv (23/12 1957. Bor i Dalum Sogn). 

 

Da Per døde, sendte Marie Peter hen til Trine med en spand mælk med den besked, at hun om 

et par dage kunne hente en slagtet høne til begravelsen. Peter kommer med mælken og Trine 

siger: "Det var rigtignok sødt af din moder, nu skal du ligodt have en gebaldig (nærmest 

Bismarchsklumper)". Peter kommer hjem, og Marie siger så til ham: "Hvad er det, du sutter 

på?" "Det er en gebaldig, jeg fik af Trine". Men Marie mente ikke det var gået rigtigt til, for Trine 

var ellers så nærig, så da Trine nogle dage efter kom efter hønen, sagde Marie til hende: "Du 

skulle da ikke give et barn sådan en stor gebaldig." "Jo", sagde Trine, jeg nænnede såmænd 

ikke at smide den ud. Det var en Per lå og suttede på, da han drog sit sidste suk, og så vred jeg 

den ud af munden på ham". Da Peter hørte det, måtte han gå uden for at brække sig, hvortil 

Marie sagde: "Åh, den gebaldig kan vel ikke virke så længe efter." 

 

Efter en vask savnede Marie en særk, og hun sagde da til Trine: "Du har vel ikke fået en af 

mine særke med hjem?" "Jo", Svarede Trine, "jeg lagde min egen og tog en af dine på og 

tænkte, at den kunne du altid få". 

 

Kort 1128 Kortspil i Volderslev 

Gengivet efter medd. af Frede Rasmussen (f. Stenløse 27/4 1916) 

I Volderslev var der op til midten af 20. aarh. fire mænd, som tit spillede kort med hinanden: 

Dahlkild, smeden (Henning Søndergaard), Knud Peter Pedersen og Lauritz Hansen. - Dahlkild 

var en proprietærtype med et let akademisk anstrøg, og saa havde han humor. Smedens jyske 

lune gik smukt i haand med hans store dygtighed og solide væsen. Knud Peter er en velsitu-

eret storbonde og meget ivrig og dreven kreaturhandler. Lauritz Hansen blev paa grund af sin 

rigelige, lidt rødlige haarvækst kaldt "lodne Lauritz"; han var i dette kompagni den mindste i 

format, men stræbte godt efter de større. 

En dag da de sidder ved l'homberen, siger Dahlkild. "Jeg havde saadan en mærkelig drøm i nat. 

Jeg kan ikke lade være at tænke paa den hele tiden." - "Hvad drømte De da?" - "Naa, jeg er nu 

ikke saa glad ved at fortælle det; men jeg kom bare til at tænke paa det nu igen." -  "Lad os nu 

høre, vil bliver jo helt nysgerrige, " sagde Smeden og gav kortene om. - "Ja, hvis De absolut vil 

høre det, saa drømte jeg, at jeg var kommet til marked i Odense, og der var Knud Pedersen 

selvfølgelig ogsaa. Men pludselig saa jeg, han blev trængt op mod en mur af en flok ophidsede 

mænd, som sandelig gav sig til at stene ham. "Den skal du have for den trepattede ko, du 

solgte mig," sagde en, "og den skal du have for den halte hest, du prakkede mig paa," sagde en 

anden. Og saadan blev de ved. Men saa saa jeg ligesom en ildvogn komme ned fra himmelen. 

Knud Pedersen steg op i den, og den begyndte at hæve sig. I det samme kom Laurtiz Hansen 

til, og da han saa Knud Pedersen i ildvognen, greb han fat i bagsmækken for at komme med. 

men han brændte fingrene, saa han maatte give slip ... og saa vaagnede jeg - Tourné" ... 
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Kort 1128 Gåsegang  
Om sin morbror Hans Peter, gift med Juliane i Glamsbjerg, fortalte han følgende:  

Han var ud af en flok på 17-18 børn, født i Brænde Lydinge. Hans Peter havde ikke fået saa 

mange boglige evner, saa han fik klø i skolen hver dag.  

Peters mor, Marie, var ulykkelig over det, og kom grædende hjem fra skole. "Det skal jeg nok 

ordne," sagde moderen  

"Hvordan det?" "Det skal I ikke bryde jer om. Nu får I en kurv med, men I må ikke kigge!"  

De fik en kurv med, og Hans-Peter skulle læse. "Det er godt, Hans-Peter," sagde læreren.  

Så læste Hans-Peter "godt" en fjorten dages tid.  

Da kom Marie igen hjem og var ulykkelig. "Hvad er der nu?" sagde moderen. ”Jo, de siger: En 

fed gås læser godt," svarede Marie. 

 

Kort 1128 Overtro 
Trold i Volderslev (cf. hertil Oldtidsminde, stensætning på Volderslev mark) 

Om højene på Volderslev mark (ved Ribjerggyden), Rasmus Pedrsens mark, fortælles: 

I gamle dage boede der i den (ene) en trold, der var forelsket i en kone i en af gårdene inde i 

byen. Han havde lagt mærke til hendes smukke sang, når hun sad på marken og malkede køer. 

En aften tog han hende med magt ind i højen for at hun skulle forlyste ham med sin sang. Men 

hendes mand fik råd af en "klog mand", at han skulle sætte sig på en sort hingst og tage hende 

ud af højen. Det lykkedes, men trolden kom efter ham og kun ved at ride tværs over pløjede 

agre, hvor som bekendt trolde have svært ved at passere, kom han fra ham og hjem til sin 

gård. 

 

Kort 1128 Skt. Klemens kilde 
Mens de unge dansede og morede sig på pladsen uden for kilden, sad nogle af de ældre og 

spillede kort ved de små faste borde i "lysthuset", bl.a. gl. forpagter. De førte regnskab med 

kridt på bordet, hvilket ikke passede Marie Kildens, og det skete, hun kom og besværede sig 

derover; men gl. forpagter reddede situationen ved at sige: "Aa, skænk os dog en taar Vaanj, 

Marie! Ve er saa tø'sti'e!" Hun fik så en 2-øre for sit vand og var formildet. 

Forpagteren spurgte engang den gamle kildekone Marie (Marie Kildens) om, hvad der blev af 

alt det tøj, de syge efterlod sig på stedet, og hun svarede: "Aa, vi vå da ett' saa pjanked'; det ku' 

vi da sa't brøwe". 

 

Ane Christoffersen (f. Stenløse 17/7 1858) fortæller 17/8 1942: " Kilden - ja, da blev vi jo pyntet 

og fik ny hat, når vi skulle til kildemarked. - Dæ bo'e jo to kuner dænee. Mette sa' å skænk' vånj 

to vos, vi ga' hend' jo en 2-øre, og saa fik vi vånj. - HJan' dog, dæ kom de mæ de's sy'e bø'n og 

vasked' de's øjn, å saa fik de jo en flask' mæ hjem. - Dæ vå et par telt', dæ ha'e vi brø'" 

 

Kort 1128 Råd mod engelsk syge 
Fynsk hjemstavn I, 30-31. Der tages ni forskellige slags træ eller kviste. Man tager en spand 

vand og stiller den foran sig. Man beder en bøn for barnet, at det må blive befriet for dette 

onde. Barnets fulde navn nævnes, når man kaster træet i vandet i navnet Gud Fader, Søn og 

Helligånd. Man bekender de tre trosartikler og læser fadervor. Man samler kvistene op og 
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hænger dem i skorstenen for at tørres. Hyld, pil, elm og ask må ikke bruges. Det hele skal 

foregå stiltiende. Man må ikke tale med nogen i den tid, fra man skærer kvistene, indtil man er 

færdig. Når man har barnets fulde navn, er det nok, man behøver ikke at se barnet. 

(fortalt af Niels Chr. Andersen, Bellinge) 

Kort 1128 Råd mod børnelammelse, Fangel 
Man skulle grave et stykke af barnets linned ned på kirkegården ved nymåne.  

Skrædder Christensens kone, Fangel 1942. (Hun fulgte ikke rådet!) 

 

Kort 1128 Om Forkølelse 
Bedstemor i Odense, Cathrine skov, f. Nørballe i Halk, Sønderjylland 1846, sagde om forkølelse 

Trende dage ta'r den til, 

trende dage stander den still', 

derefter tager den af, 

hvis den vil. 

 

Kort 1128 Middel mod dårlige øjne 
Karen Marie Rosager: Svundne Slægters Arv, s. 24. 

Ringe af bly blev brugt til mindreaarige piger som middel mod daarlige øjne. 

 

Kort 1353 Helbredelse af ringorm 
4/1 1974 fortæller Hans Olav Jensen og Erna Jensen om deres mor, Christine Jensen (se 

Gaarde, Fangel, matr. nr. 33), at hun af sin mor, Sophie,  fik tilbudt at lære at læse over 

sygdommen, men afslog det. Hendes mor mente ellers, at hun havde de samme evner, som 

hun selv havde arvet efter sin far (?). Christines bror Sophus vilde gerne lære det, men ham 

vilde moderen ikke betro sin viden; hun var bange for, han vilde gøre grin med det. 

Den gamle Sophie kunde kunsten og havde nogle bøger, som hun menes at have tilintetgjort, 

da der ingen arvtagere var.  

Da Kirstine Hansen skulde rejse til Amerika, blev hun nægtet udrejsetilladelse, fordi hun havde 

faaet nogle ringorm paa sin haand, som ingen kunde kurere. Hun gik da til Sophie, som smurte 

hende med et eller andet, hvorefter ringormene forsvandt, og Kirstine kunde rejse. 

 

Kort 1149 Generationsskifte 
…i ægteskabet var et barn Ane Hansdatter(f. 17/1 1822, død 20/11 1902) 

Hans Nielsens enke Karen Jørgensdatter blev 2. gang gift m. Peder Rasmussen fra 

Rastrupgaarden i Bullerup (1841). Han blev herefter kaldt Per Ellegaard. 

Hans yngste broder, Christen Nygaard Rasmussen (kom til at tjene paa Fangel Aagaard og) 

blev 1842 gift m. Ane Hansdatter. 

Der blev bygget til dem paa Bullerup Mark, og 4/11 1843 fik de sønnen Hans Christensen. 

Et aar gammel blev han optaget i sine bedsteforældres hjem i Ellegaard og fik efterhaanden 

som kendingsnavn Hans Ellegaard. Ved testamente af 23/12 1853 blev han erklæret for 

universalarving til Peder Rasmussen og Karen Jørgensdatter. 
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Ved den endelige købekontrakt af 3/3 1856 opgives jordtilliggendet til 2 Tdr. 6 skp. 0 fjk. 1 alb. af 

hartkorn med gammelskat 21 rdl. 85 sk. 

Den paahvilende gæld, 800 rdl., betales af køberen, som desuden til sin bror Anders Schmidt 

Christensen udbetaler 500 rdl. og til sin fader 200 rdl. 

Som aftægtsordning bestemmes: Saalænge vi derom kunne forenes, nyde vi (sammen med 

Hans Christensen og hans familie) alt til livets ophold, nemlig føde klæder husly, varme, samt 

opvartning og pleje; men naar vi eller den længstlevende af os ikke længere maatte finde os 

tilfredse dermed, er vi berettiget til at fordre, og gaardens ejer pligtig til at levere os aarlig til 

underholdning i gode, sunde og forsvarlige varer: 

3 tdr. rugmel 

3 tdr. bygmalt 

2 skp. rugsigtemel 

6 skp. boghvedegryn 

6 lispund røget flæsk af siderne 

2 fede gæs, som ikke ma være udtagne 

3 skp. salt 

12 pund svinefedt 

2 skp. grubbemel 

2 skp. hvede 

2 halvottinger sommersmør 

1 halvottig vintersmør 

½ skp. havregryn 

1 skp. grubbegryn(store byggryn) 

1 lispund humle (1 lispund=16 pund) 

1 lispund gode lys af størrelse, som vi selv bestemmer 

1 lispund sød ost af nymalket mælk 

12 læs tørv til 600 stk. pr. læs firt indsat i rette tid i vores tørvekube. 

½ skp. hørfrø saaet i god tid. Hørren erholder vi boet sammen med gaardens hør. 

1 faar med yngel i fri foder og græs. 

1 kande (2 liter) nymalket mælk daglig, naar mælk haves paa gaarden. Den mælkeløse tid maa 

dog ikke strække sig over 3 maaneder. 

Haveplads paa ½ skp. land, og dertil den fornødne gødning paakørt, fri adgang til gaardens 

mark og have og tilladelse til at plukke de frugter, vi selv ville nyde. 

Gaardens ejer er pligtig at bage vort brød og brygge vort øl ved sin egen ildebrændsel, samt ej 

formene os adgang til bryggerset og brønden, samt afbenyttelse af hans kar og redskaber, 

naar vi finder det godt at vaske. 

Endvidere er ejeren pligtig at koste og lønne os en pige, lønnen maa ikke overstige 20rdl. 

aarligt, som  kan gaa os til haande og pleje os i sygdomstilfælde. Pigen maa vi selv have ret til 

at antage og opsige efter eget forgodtbefindende. 

Blive vi til sinds at tage i kirke eller i besøg hos familie eller bekendte og ikke kan gaa, da ydes 

der os fri og anstændig befordring. 

Gaardens ejer er pligtig, naar det forlanges, at indrette os en forsvarlig huslejlighed, en stue 

paa 3 fag med fjællegulv, 2 fag indrettet til køkken og spisekammer med forsvarligt ildsted, 

hvilket alt aarligt vedligeholdes uden udgift for os. 
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Af boet forbeholder vi os ret til at udtage, hvad vi finder for godt til afbenyttelse for os og 

pigen, saalænge vi lever, med som vor dødelige afgang tilfalder gaardens ejer imod, at han 

eller de besørger og bekoster os en hæderlig og anstændig begravelse efter byens skik og 

brug. 

Ejeren skal aarlig udbetale os 20 rdl. i rigsmønt til haandskillinger og endelig i 

sygdomstilfælde uopholdelig og paa egen bekostning forskaffe os den lægehjælp og medicin, 

som er nødvendig. 

Alt som i nærværende kontract tilfalder aftægtsfolkene, ansættes til en værdi af 600 rdl. 

Ingen afgang i aftægtspræstationernes beløb finder sted, fordi en af os ægtefolk ved døden 

afgaar. 

Denne kontract træder i kraft om 2 aar fra dato, i hvilket tidsrum vi forbeholder os ret til selv 

at bestyre gaarden. 

Ellegaard, Fangel 3/3 1866 

Peder Rasmussen Karen Jørgensdatter. 

 

Dialektord 

Kort 1089  
"aav'nho'et" 

Fru Karen Margrethe Jensen, Volderslev (f. paa Langeland 1900 ), brugte 26/4 1978 udtrykket: 

"Hun  kom aav'nho'et" - hun kom uden noget på hovedet. (Det var for saa vidt en audiovisuel 

skildring af hendes nabo, Marie, for, idet hun brugte dette pudsige udtryk, strøg hun sig let og 

hastigt hen over hovedet). 

 

"Trutnas" 

"En sæ trutnas", kan bruge som betegnelse for en person, der gør sig bemærket på en 

irriterende måde (brugt af Holger Christiansen, Odense 15/2 1925). 

 

"Skrædderrusset" 

Betegner overgangen mellem lys og mørke, vel navnlig ved aften. "Sådan lige i 

skrædderrusset". (meddelt af Inger Møller, Lykkensæde, 14/2 1955). 

 

Kartofler hedder på Assensegnen patetter 

På Nord-vestfyn hedder de poletter 

”Peknødder” 

I flg. lærer Hansen Fangel kaldes pebernødder i Horne for peknødder. 

 

"Nu er steili la'v'" (Nu er stejlen lagt) d.v.s. nu er bunden lagt. 

Udtrykket brugt 31/3 1957 af Katrine Møller (forhen Lykkensæde), da vi havde fået suppen ved 

konfimationsfesten hos Valdemar Andersen, Østermarken.  

Maren Kirstine Nielsen, Smidstrupholm, godkendte udtrykket og fortalte, at naar de i sin tid 

kørte korn ind, satte hendes far først to neg paa rodenden midt paa ladegulvet, derefter satte 

han uden om dem, saa bunden altsaa blev lagt af opretstaaende neg. Det var mod ukræ, man 

gjorde saadan, saa havde de ikke saa let ved at komme til kernen. (Men det er jo derfra, 

udtrykket stammer!) 
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”Støvle over høvle” 

Graver Laurits Nielsen, Fangel, fortalte 20/3 1961, at man på Sydfyn brugte udtrykket at støvle 

over høvle, d.v.s. falde over egne ben. 

Fortællinger 

Kort 1128 "Den store Sadelmagers visdom" 
Jens Hansen, Stenløse (fra Hedenlund i Fangel) fortalte 1/12 1962:  

Niels Nielsen i Fangel kom en dag ind til sognefogeden og anmeldte, at hans karle havde 

stjålet pærer i hans have. Sognefogeden trak paa det og forsøgte at få Niels Nielsen til at 

indse, at det kun var en ringe ting, men Niels Nielsen, som nok i højere grad gik sin kones end 

sit eget ærinde, forlangte at få karlene tiltalt.  

Sognefogeden vendte sig da til "den store sadelmager", som netop da var tilstede, og sagde: 

"Hvad mener du? Er det ikke kun en ringe ting?"  

Hertil svarede "den store sadelmager", som var temmelig skriftlærd: "Hele menneskeheden 

har måttet bøde for, at Adam og Eva tog æbler i Paradisets have, men her drejer det sig om 

pærer!"  

Niels Nielsen forstod meningen og skyndte sig afsted. 

 

Kort 1128 Hans Nielsen i Fangel vaskede sig med sæbe 
Eva Ellekjær (Brogaardsvej 72, Bellingebro) fortalte 18/4 1978 om Hans Nielsen, Fangel 

Østermark, matr. nr. 26a, (hos hvem hendes far i gl. dage var feriedreng (fra Kbh.) og som 

overlod ejendommen til ham, der senere igen afstod den til Evas bror, Erland Andersen) 

 

"Dæ kom en aa sku' tale mæ Hans Nielsen, men saa sa'e naboen: Nej, Hans Nielsen æ it 

hjemm; ha æ tawn te Byen; jæ sow, ha sto' aa vask' sæ mæ sæw ve' vanjtroue'" 

 

Kort 1128 Småting 
Dø laa e gammel' Hus hvor Kristine Petersen (Kristinn Niss Pæisens) bor, heilt u'e ve' Veji, dær 

bo'e en Kon' dæ he'' Matie.  

De' vaa jo kun saa'n et lill' bitt' Hus. Hu ha' de ræ'nok smaa't.  

Hu sae te mi Moer: "Jæ kommer ei Klump Smør i Gry'en,  a koger jæ koel pa de'" - fo di ha'e jo 

itte Kø'. 

 

Ve' Jør'n J'r'nsens Gor i Svenjstrup laa e gamelt Hus.  

Dæ bo'e e Skræ'er, Morti Møller he' ha, di ha'e de ræ'nok smaa'tt, aa di fek jo lidt Almse 

(Almisse) 

Hvor Krüger bor dær laa ei Gord, aa di ha'e seks-syv Bø'en, aa di døø'e vist all' sammen a 

Brystsy'e, li'som denj gamle Sme's.  

Dæ vaa sa manne dæ ha'e denj Brystsy'e 
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Kort 1305 Øje for øje 
4/1 1771 begraves Hans Christensen, Hjulmand i Wollerslev, 39 aar. var ohngefær en 3 ugers 

Tid før sin Død rejst til Svendborg. Da han kom hiem igen til sit Huus om Aftenen 9/12 1771 

geraadede han i en Tvist med sin Kone, hvori han af Overilelse slog til en Brændevinsflaske, 

som stod paa Bordet. Den gik itu og skar hans Haand og Arm, at Blodet ikke var til at stille, 

skiønt Feldskiær strax hendt fra Odense; Thi skiønt han blev forbunden, brød og Haanden 

daglig op igen, indtil endelig Inflammation slog til og han 29/12 og Eftermiddagen paa en 

Søndag maatte opgive Aanden. 

Det guddommelige Jus Talionis viste sig herved heel kiendelig. Han havde i Livet været 

temmelig bekient med Flasken, i sær blev hans Huus om Søndagen Eftermiddag brugt til ?? 

(skal der måske stå Smugkro), og den sidste Gang han før sin Sygdom communicerede , traf 

jeg ham selv om Aftenen paa Alleen ved Bramstrup ganske beskienket, som ikke lidet 

krænkede mig, skiønt jeg (formentlig Etatsraad Hansen, Bramstrup) i den tilstand  eÿ talte 

noget til ham, men lod ham sidde op paa Vognen hos mig for at føre ham des sikrere til 

Wollerslev. I hans Sygdom viiste han stor Anger over sin Synd og sit Onde Levnet, og gav 

høÿtidelige Forsikringer om sin Afskye derfor, og sit uryggelige Fortsæt at ville forandre sin 

Levemaade; Han Flyede ind med Bøn og Graad til den frie Naade i Xti Forsoning, Lovede, om 

Gud hjalp ham af sin Sygdom,  at han da vilde komme til mig og tale nøÿere med mig om, 

hvorledes han da skulde forarbeÿde sin Saliggiørelse; Han afdrog og i de sidste Dage sit Sind 

fra Verden og i en sær taalmodig Stilhed ventede paa Udfaldet af sin Svaghed eftertænkende i 

sin Død det Haab, at Barmhjertighed var ham vederfaren. 

 

Kort 1005 Musik i Stenløse  
Det er førhen fortalt mig, hvordan Hans Andersen spillede til kildefesterne i Stenløse og 

foruden til ungdomsgilderne også for skolebørnenes eksamensbal. Ved sådan lejlighed gav de 

ham hver 2 øre for at spille. 

Han var fra Arilds tid medlem af Stenløse-Fangel sangforening, hvor han blev æresmedlem. 

En af hans opgaver var at indøve stemmen med basserne. Til den ende transskriberede han 

basnoderne til diskantnoder. Selv har jeg både set og hørt ham som "indøver". 

Som kirketjener (assistent for lærer Bruntse, der var organist og kirkesanger) virkede han 

endnu i 1938 og lidt frem. Let løb han op og ned ad trapperne fra præstegården til kirken med 

altertøjet, og bag alteret hjalp han mig messetøjet på. Hans Andersen var en tid ligsynsmand 

(meddelt af Alfred A.) 

Ramus Tømrer fortæller 18/9/1975: 

Væveren i Stenløse ,Hans Andersen, blæste trompet, naar der var barnedaab hos min farbror 

(Anders Christian Rasmussen, Fangel Østermark). Han blæste hver gang en vogn kørte ind i 

gaarden. Jeg kan endnu høre tonerne. 

Sønnen Alfred A. fortæller 17/5/1965, at Hans Andersen spillede sammen med Blinde Anders 

fra Nr. Lyndelse, Christian Larsen fra Bellinge og Niels Maler fra Sortelung; også Carl Nielsen 

var med som ganske ung i det lag. 

 

Kort 1409 Originaler 

Hans Mortensen Fangel, Maler 
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I Carl Nielsen: Min fynske Barndom, s. 175 omtales H.M, Fangel Mark, hvilket vil sige Østermark 

(Nu Laurtis Madsens Ejendom. Han var morfar Til Hans (og Thomas) Jørgensen, hvis Far hed 

Jørgen Hansen, og hvis mor (Anne Sophie) var Datter af Hans Mortensen. 

Oskar Nielsens Svigermor (F.Ø.) meddelte 11/4 1945, art Hans Mortensen var, som de gamle 

sagde "en bitte gudfrygtig". Dette stemmer godt nok med det af Carl Nielsen nævnte Træk, 

hvor H:M: forsøgte at gaa paa Bølgerne ved Bellingebro.  

Mads Jørgen Olsen, de gl. HJ., fortalte 20/7 1945 at H.M: i sin tid malede i Friskolen , og da 

drengene en dag kom forbi, mens han stod ved sit arbejde, standsede de og sagde rosende til 

ham "De bliver nok ræ'nok kø'nt, Hans Mortensen".! Hvortil han svarede: "Jeg er ogsaa en 

rigtig Maler og ikke nogen Landsbyfusker!" - En anden gang var han ved at male Navn paa 

nogle Sække i en Gaard i Svendstrup, og da en kritiserede det og mente, at de Bogstaver aldrig 

blev sorte, tog Hans Mortensen til Mæle: "Min gode (udtalt med haardt d) Mand i Danmarks 

Land. Det her skal nok blive sort". - Da Svendborgbanen aabnede i 1867, var H.M. kommet til 

Fruens Bøge for at overvære Stadsen, naar Toget satte i gang. Lige som det skulle til at køre, 

traadte han ud foran Lokomotivet, og da de spurgte ham, hvorfor han stod der, svarede han: 

"Jeg troede, om det trængte til at males". 

26/5 1967 bemærkede jeg paa indersiden af en aabentstaaende Portfløj i Christoffersens Gaard 

i Svendstrup flg. Indskrift: "Maler H. Mortensen 10de April 1874". Det var malet meget tydeligt 

med Trykskrift i sort. (Skriveskrift m. Tryk) 
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Tilføjelser  
Her ses et kort over Svenstrup 1810-1852. 

Man kan tælle omkring 10 bygninger. 
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Tegnet af  

Flemming Georgsen 

Her er Svenstrup 1852-1906 

Her kan tælles 8-10 bygninger (farvelagte) 

 
 

 

 


