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TRYKSAGER TIL ALLE

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Husk vores 

TØNDESLAGNING 
søndag den 29. februar kl. 10.30

Vi afholder i samarbejde med Stenmagle Kirke fastelavnsarrangement med
børne/familiegudstjeneste i kirken kl. 10.30.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i præstegården, hvor vi serverer
lidt varmt at drikke samt fastelavnsboller inden døre.

Bare mød frem – og helst udklædt!



Side 2 ·  Stenmagle-budbringer nr. 20 – februar 2004

JJEE AUTO I UNDLØSE
Billige med alt i reparationer!

• DÆK • BATTERIER • UDSTØDNINGER TIL LAVPRIS!
Skal bilen til syn, klarer vi også det

Hovedgaden 33, Undløse
Tlf./Fax  5912 0022

Oldermandsævl
Forhåbentligt har
vi nu overstået
den værste vinter,
og kan se foråret i
møde med de
arrangemente,
der fra bylaugets
side følger med.
Jeg vil ikke be-

skrive dem nærmere her. Det er gjort inden i
bladet.

Jeg har talt om nye tiltag som udflugt til
observatoriet i Brorfelde. Jeg synes at det er
fantastisk, at vi i en afstand af mindre end 10
km har en afdeling af Københavns Universi-
tet. Det bør vi benytte os af. Der er ofte offent-
lig adgang, men afhængig af vejret aflyses det
tit på denne årstid. Har I interesse i at læse
mere, er der på hjemmesiden: www.brorfel-
de.dk oplystninger om arrangementer, som
foreningen Brorfeldes Vennekreds afholder.

Det var ærgerligt, at der kun mødte 17 perso-
ner op til teaterstykke i Stenmagle Forsam-

lingshus. Efter min mening kunne der have
været langt flere deltagere, hvis vi i vort lille
lokalsamfund havde kommunikeret lidt
mere!

I denne forbindelse skal det nævnes, at det er
gratis for alle foreninger og institutioner i
lokalområdet at henvende sig til vores Bud-
bringer-redaktion med stof, hvis budskabet
kan betragtes som lidt mere end en annonce. 

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen, oldermand

Kontingentbetaling via netbank
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Vores bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. Husk at skri-
ve navn og adresse, så vi kan se hvor
pengene kommer fra.



Ægtrille-cykeltur
Palmesøndag 4/4 kl. 10

fra Forsamlingshusets P-plads
Årets traditionelle ægtrillecykeltur starter fra fra
parkeringspladsen ved Stenmagle Forsamlings-
hus. Cykelturen starter kl. 10. Husk madpakke
og drikkevarer, samt et hårdkogt dekoreret æg.
Cykelturen er på 10-15 km. Vi spiser madpakken
i skoven. – Når vi kommer tilbage til Stenmagle
Skole, byder bylauget på kaffe/te og kage, der-
næst afslutter vi dagen med ægtrilleri.

vel mødt / Socialudvalget
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Ny graver i Stenmagle Kirke
Stenmagle Kirke har fået en kvindelig graver, der hedder Gitte Flindt.
Gitte har været kendt i kirken længe, da hun har været ansat som gravermedhjælper
siden august 1997.
Da graverstillingen blev ledig, tog hun imod tilbudet, da hun godt kan lide udfordringer.
Hendes baggrund er, at hun gennem en årrække har taget mange kompetencegivende
kurser indenfor gartnerfaget.
Gitte har boet i Stenlille i 7 år, men er flyttet til Stenmagle for 1 år siden. Hun har 2 børn,
Line på 20 og Mikael på 17.
Stenmagle Bylaug ønsker hende held og lykke med jobbet. Winnie J.
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5780 4020

Ungdomsudvalget har holdt julefrokost den
27. december. Det var vores første julefrokost,
og vi havde alle sammen taget lidt mad med
hver især, for at vi kunne få lidt
at spise. Julefrokosten var kun
for de ældre i klubben, så vi
kunne tillade os at få lidt at
drikke også.

Vi mødtes kl. 19 og begyndte at spise vores
medbragte mad, der bestod af frikadeller,
flæskesteg, rejecocktail og masser af andet
god mad. Senere, da vi var færdige med at
spise, spillede vi det traditionelle gavespil,
men havde lavet vores egne regler, så vi alle
fik en gave.

Senere på aftenen begyndt folk at blive i
»bedre« humør. Vi sad og snakke og spillede
kort til et stykke ud på natten, indtil vi syntes
det var på tide at gå hjem. Jeg kan kun snakke

Julefrokost i ungdomsklubben

Her taber jeg (Kennet til venstre, Jonas til højre) så
i gavespillet. Mere er der vist ikke at sige til det.
Hmmm.

Natmad var der heldigvis også
plads til, da vi senere ved midnat
blev lidt småsultne igen (Jonas til
venstre, Kennet i midten, Katarina
til højre).
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

for mit eget vedkommende, men jeg synes det
var en rigtig herlig julefrokost. Deltagerne var
stort set de samme af de ældre, der kommer
hver torsdag mellem kl. 19 og 22 til vores

Der var lidt koldt,
så vi havde udsty-
ret os med en
varmeblæser, som
også flittigt blev
brugt (Katarine til
venstre, Carina til
højre).

Her er vi lige kommet og skal til at spise vores gode mad.

klubaftner, og det er: Jonas, Carina, udvalgs-
formand Jonna, Sanne, rikke og mig selv Ken-
net. Der var også et par stykker ekstra, nemlig
Katarina, Maria og Sine.

Her er vi så først på aftenen 
og vi siger skål til hinanden
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Brorfelde er en lille landsby, som ligger nord
for Ugerløse, og her fra Stenmagle er der ca. 9
km. Observatoriet ligger umiddelbart nord
for landsbyen i et fredet, naturskønt område
langt fra byens lys, så det er velegnet til astro-
nomiske observationer – blandt mange andre
naturoplevelser. I 1996 indviedes området
som feltstation for Det Naturvidenskabelige
Fakultet ved Københavns Universitet.

Forhistorien
Ret hurtigt efter at observatoriet på voldan-
lægget på Østervold i København var taget i

brug i 1861 (det afløste observatoriet på Run-
detårn, der havde fungeret som universitets-
observatorium i ca. 220 år), begyndte storby-
ens nærhed at være
generende for observa-
tionerne, og man
begyndt at overveje,
hvor og hvordan et
observatorium til
afløsning – eller som
filialobservatorium –
kunne etableres. Alle-
rede tidligt kom en placering nær Tølløse på
tale.

Der kom til at gå lang tid fra de første idéer til
observatoriet blev til virkelighed. Bl.a. 2 ver-
denskrige forsinkede begivenhederne, så først
i 1953 blev observatoriet indviet, og først i
1964 blev den stidste bolig bygget.

Brorfelde-observatoriet består af separate
bygninger for instrumenterne samt boliger og

Brorfelde 
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

værksteder. Observatoriet blev udstyret med
moderne materiel, og besad, da det var fuldt
udbygget, følgende:

En meridiankreds, opstillet i 1953. Nu opstil-
let på LaPalma som The Carlsberg Meridian
Telescope.

En 50 cm spejlkikkert, bygget som værkste-
dets prøveopgave. Nu opstillet på ESO-obser-
vatoriet på LaSilla som The Strömgren Auto-
matic Telescope.

Schmidt-kikkerten, opstillet i 1966, som stadig
står på Brorfelde. Teleskopet er siden blevet
forsynet med et CCD-kamera. Det er en 25 cm
kikkert.

Efter oprettelsen af de to internationalt drev-
ne observatorier på European Southern
Observatory, ESO, i Chile og observatoriet på
LaPalma (en af De kanariske Øer) er flere af
hovedinstrumenterne flyttet dertil.

I dag (år 2000) er det største instrument
Schmidt CCD-teleskopet. Desuden er der to
mindre spejlteleskoper og en ældre meridian-
kreds.

Schmidt-teleskopet har bl.a. bidraget til
udforskningen af en dobbeltkvasar og i efter-
søgningen af supernovaer i fjerntliggende
galakser.

Brorfelde-observatoriets værksted var en vig-
tig del af observatoriet. Her blev Schmidt-
teleskopet bygget, og her er der bygget tele-
skoper og instrumenter, som er i drift mange
steder i verden.

Brorfeldes vennekreds
Vennekredsen blev stiftet i 1994 med det for-
mål at bevare det område, hvor Københavns
Universitets Astronomiske Observatorium
har ligget de sidste 50 år, så det fortsat kan
benyttes til forskning, undervisning og folke-
oplysning i astronomi og tilgrænsende fag-
områder. Man kan se mere herom på deres
hjemmeside www.brorfelde.dk

Et vennekreds-
arrangement ved

observatoriet (foto
fra hjemmesiden)
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En tørve-jernbane fra Stenlille til
Maglebjerg i Assentorp – 1913-20
I sommeren 1911 opkøbte det engelske firma
Carbonizing Co. gården Bodal samt 2000 tdr.
land af Aamosen ved Bodal. Firmaet grund-
lagde herefter det danske aktieselskab Aamo-
sen med P.M.Tegner som direktør. Tørvepro-
duktionen skulle omlægges. Planen var at
omdanne tørvesmuldet til kul ved en metode,
der var opfundet og patenteret af den svenske
ingeniør Ekenberg.

Herefter hørtes der ikke meget til planerne
før i januar 1913, da direktør Tegner bl.a. i Hol-
bæk amts Venstreblad udtalte sig om projek-

tet. Ved Maglebjerg ville A/S Aamosen opføre
en ny fabrik. Foruden kulproduktion skulle
man på fabrikken også udvinde svovlsur
ammoniak af tørvene. Fra mosen skulle tørve-
ne transporteres på pramme gennem en kanal
til fabrikken. Mellem fabrikken og Stenlille
skulle der anlægges en normalsporet jernbane.

Tegner mente, at der til at begynde med vil-
le blive produceret ca. 50.000 briketter pr. år,
og der ville ved produktionen blive beskæf-
tiget ca. 100 arbejdere.

Herefter blev der udarbejdet et projekt til
anlgget af en ca. 3,3 km normalsporet jernbane
med 22,45 kg/m skinner lagt på imprægnere-

Generalstabskort (rettet 1918) med banen 
fra Stenlille til Maglebjerg i Åmosen. 
(Kort & Matrikelstyrelsen).
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

de fyrresveller mellem Stenlille og Maglebjerg.
I slutningen af april 1913 henvendte inge-

niør A. Rye Clausen sig på vegne af A/S Aa-

mosen til Høng-Tølløse banen for at få banens
accept til tilslutningen af den nye bane til HTJ
i Stenlille. Rye Clausen anførte i sit brev, at der

Der er stadig spor i landskabet efter banen, der blev nedlagt i 1920. Her ses en tydelig dæmning over et
engareal tæt syd for Maglebjerg.
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps

fra fabrikken, når denne var kommet i drift,
kunne påregnes årlige transporter på mellem
1.200 og 5.000 vognladninger af fabrikkens
produkter. Fra A/S Aamosens side ønskede
man banen anlagt hurtigst muligt, da den
skulle benyttes til transport af byggemateria-
ler, maskiner m.m. fra Stenlille station til byg-
gepladsen for selskabets briketfabrik.

I begyndelsen af juni blev anlægget af
banen udbudt i licitation, og entreprenør-
firmaet Saabye & Lerche fik efterfølgende
anlægsopgaven overdraget. I forbindelse med
anlægget fik entreprenørerne lov til at benytte
nogle af A/S Aamosens 6 kg/m skinner med
forbindelsesdele samt 20 tipvogne, der hen-
stod ved Vedde station og ved Bodal. Betingel-
sen var, at materialerne skulle bringes tilbage
efter brugen, idet smalsporsbanen til Vedde
fortsat blev benyttet i tørvesæsonen.

Sporarbejdet begyndte i juli 1913, og den
19. august fik entreprenørfirmaet transporte-
ret et lokomotiv og 6 grusvogne fra Tølløse til
Stenlille i forbindelse med grusningen af den
nye banestrækning. I slutningen af oktober
1913 stod banen til Maglebjerg klar til brug.

Det nye industrispor kom til at udgå sam-
men med sporet til HTJ’s grusgrav fra spor 2
på Stenlille station. Banen fulgte HTJ lidt læn-

gere mod vest inden den drejede mod nord
vest om Slettebjerggård og forbi Pladshuse.
Banen passerede herefter vejen mellem Skue-
rup og Assentorp, og den fortsatte øst om
Kællinghøj til foden af Maglebjerg, hvor
fabrikken blev placeret.

Virksomheden fik ikke opført den store bri-
ketfabrik, og det planlagte tørveeventyr blev
aldrig nogen stor succes. Kun i årene 1918-20
fik HTJ glæde af tørvetransporter via Stenlille;
dog i et væsentligt mindre omfang end de
optimistiske forudsigelser fra ingeniør Rye
Clausen i 1913.

I vinteren 1920/21 fjerne A/S Aamosen det
meste af sporet mellem Stenlille og Magle-
bjerg, og materialerne blev solgt. Efterfølgen-
de bad selskabet i sommeren 1921 HTJ om at
fjerne sporskiftet samt den sidste stump spor
ved Stenlille station. De derved frigjorte svel-
lem skulle benyttes til reparation af det priva-
te sidespor i forbindelse med tipvognsbanen
på Vedde station.

Artiklen er gengivet med tilladelse og er fra bogen
»Høng-Tølløse Jernbane 100 år, 1901-2001«, skre-
vet af Ole-Chr. M. Plum og udgivet af Dansk Jernba-
ne-Klub i 2001. Bogen kan købes for kr. 369,- hos
den lokale boghandler eller hos Jernbanebøger,
Kalvebod Brygge 40, 1560 Kbh.V. – tlf. 33 93 20 02.



Det er gratis at udstille, og der tages ikke
entre.

Har man lyst til at udstille er vores kontakt-
person John Hansen, tlf. 5780 3640, mobil
2042 3840.

Udstillingen, lørdag
den 6. marts,  er åben
fra kl. 11 til kl. 16, og
der er opstilling for
udstillerne samme
dag kl. 9-11.

På billedet ses pilefletter Pia Mogensen Sas-
serup, der har meldt sig til udstillingen.

Med venlig hilsen
Sekretær for Stenmagle Forsamlingshus

J.C.Danskov
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Aktivitetsudstilling i Stenmagle
lørdag den 6. marts kl. 11-16

Bestyrelsen for Stenmagle Forsamlingshus
afholder aktivitetsudstilling lørdag den 6.
marts 2004.

Det er vores mening at vise så mange hobby-
arbejder som muligt, og skabe kontakter mel-
lem mennesker med samme interesser.

Det vil være frit om det skal være en arbej-
dende udstilling eller udstilling af færdige
varer, eller begge dele. De udstillede varer
må/kan sælges under udstillingen.
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Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Bestyrelsesadresser mv. 2004
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille h.hoejte@get2net.dk 5780 5244
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 5780 4941
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenlille.bynet.dk 5780 4476
Bestyrelsesmedlem Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Ungdomsudvalgsfmd. Jonna Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille casey@ofir.dk 2296 0058
Webmaster Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 5784 0217
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 5780 5287
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 5780 5534
Redaktør Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille mjustesen@msn.dk 5780 4062
Suppleant Finn Olsen Engkrogen 3 4295 Stenlille finn.olsen@if.dk 5780 5369
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 5780 4732
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 5780 4732
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-) Preben 5784 0058
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vagn 5780 5534

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr.21) er den 13/5-2004, og bladet forventes at udkomme i midten af juni måned.
Stof bedes afleveret til webmaster Kennet eller redaktør Marianne Justesen, Sorøvej 90, 4295 Stenlille, tlf. 5780
4062.  
Webmaster er Kennet Kristensen, tlf. 5784 0217, E-mail: kennet@sponkie.dk – bylaugets web-adresse:
http://LAL.dk/stenmagle 


