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Årets gang i arkivet 2017

Som noget nyt havde arkivet årsmøde særskilt, tidligere var det sammen
med Borgerhusets generalforsamling. Vi holdt åbent hus og udstilling
samme dag den 25. marts fra kl 10 til kl. 15.- kl. 11 blev der fremlagt
regnskab og årsberetning, derefter gav Jens Zimmer et spændende
historisk foredrag med titlen ”Maén brug og gavn for Helnæsboerne”, og
der var udstillet billeder, der passede til emnet.
Den 20. februar arrangerede arkivet en tur til Toldstrups hus i Assens. Vi
fik en fin fortælling og rundvisning af Preben Finn og dejligt kaffebord.
Der var 18 deltagere.
Efter henvendelse til Poul Dreisler og Ane Helnæshus er det lykkedes at få
den digitale Helnæspost på arkivets hjemmeside. Fantastisk meget stof er
nu til rådighed.
En af arkivets computer gik i sort. Vi fik hjælp af Dan, der skaffede ny
adapter hjem fra Kina, så for få penge fungerer den igen. Tak til Dan!
Senere søgte vi Veluxfonden om penge til mere udstyr. Vi fik godt 11000
kr. så nu har vi flere gode arbejdspladser i arkivet.
Arkivet har haft 2 gg. ”Før og nu billeder” i Folkebladet. ”Madlejren” og
”Campingpladsen”.
Årets byvandring foregik i kirken og på kirkegården den 16. september.
(se billeder andet sted).
Arkivet havde ikke lavet særlig udstilling på arkivernes dag den 11.
november, der var åbent, og der kom nogle gæster som til almindelig
åbningsdag.
Vi har haft en del henvendelser fra folk, der søgte oplysninger om
pårørende.
Arkivet er altid interesseret i at modtage gamle papirer, skøder og
billeder, så det kan bevares for eftertiden.
A.H.

Familiehistorie omkring en gravsten

Den mest iøjnefaldende gravsten på Helnæs kirkegård er en stor
granitsten hugget ud som en træstamme med indskriften: skovfoged
Kristian Jørgensen f. 5. sept. 1865 d. 5. jan. 1908 og nedenunder står
Augusta Jørgensen f. 17. 7. 1869 d. 15. 1. 1951
Stenen er rejst over skovfoged Kristian
Jørgensen, der stammede fra Helnæsgård og
hustru Augusta Jørgensen. Manden var
skovfoged på Sjælland, han blev kun 42 år.
Hans efterladte hustru og lille datter
Margrethe (f. 1904) rejste derefter til Helnæs
til svigerforældrene og Augusta blev
husbestyrerinde for sin svoger - Hans
Jørgensen, der ejede Helnæsgård på det
tidspunkt.
Da der skulle oprettes en telefoncentral på
Helnæs blev Augusta bestyrer af den.
Hun købte Helnæs byvej 61 og fik installeret centralen i stuen. Udover
centralarbejdet hæklede Augusta Jørgensen en flot alterdug til Helnæs
kirke.
Augusta sluttede af helbredsmæssige grunde som bestyrer af centralen i
1933.

Få år efter blev telefonforbindelsen til
Helnæs gjort fuldautomatisk som det
første sted i landet.
Datteren Margrethe var musikalsk og
lærte at spille orgel hos Pastor Ronæs
og senere klaver i et hus (grevinde
Danners) ved Frederiksgave. Hun var så
dygtig, at hun allerede som 16 årig
kunne påtage sig at spille som organist i Helnæs kirke. Det job havde hun i
52 år.
Margrethe blev som ung gift med naboen til kirken smedemester Jakob
Boe.
Efter Helnæs menighedsråds indstilling fik Margrethe Boe
Dronningens fortjenstmedalje, som hun senere var på Amalienborg hos
Dronningen og takkede for.
Anne Hansen

Telefoni på Helnæs

Af Kirsten Rasmussen
Augusta Jørgensen, hvis gravmæle er beskrevet i et andet indlæg, betjente
den første telefoncentral på Helnæs fra start og til 1933. Baseret i det
væsentligste på artikel fra Post og Tele museet ved Ernst Brinks, 2011, kan
historien om telefoni på Helnæs berettes. En historie, der også fremhæver
Helnæs, der som det første område i Fyns Kommunale Telefonselskab
(F.K.T.) fik en automatiseret telefoncentral med drejeskivetelefoner til
abonnenterne.
Alment om de første telefoner.
Telefon betyder fjernlyd og er sammensat af de græske ord ”tele” lig fjern
og ”fone” lig lyd.
Graham Bell demonstrerede den første telefon i 1876. Opfindelsen
udvikles hurtigt til at fungere over lange afstande og fik hurtig stor
udbredelse. Således havde København 64 abonnenter, hvis antal i 1899 var
vokset til 9687.
Opkald fra eget apparat skete ved at dreje et håndtag et par omgange for
at skabe kontakt til den central apparatet var knyttet til. Omstillingsbordet
på centralen blev passet af en telefonistinde, altså typisk en kvinde, der
registrerede et opkald ved at en klap repræsenterende opkaldsnummeret
” faldt ned”. Gennem mundtlig kommunikation kunne den ønskede
forbindelse til andet nummer etableres, enten til et lokalt, mellembys,
udenbys eller udenlands via rigstelefonen. Centraldamen holdt løbende
øje med og gav under samtalen meldinger om tidsforbrug af hensyn til
takseringen og mange beretninger fortæller også, at hun lyttede med på
samtalerne. Det var naturligvis ikke en officiel opgave!

De første centraler blev placeret på centraldamens adresse
og blev ofte flyttet ved skifte af hende.
Telefoner på Helnæs
I 1903 eller 1904 fik Helnæs sin første telefon. Den var
installeret hos sadelmager Pedersen som en ”offentlig
talestation” med pligt til udlån mod betaling. Der var således
en enkelt linje til central i Ebberup, hvor telefonisten der
sørgede for den ønskede, videre forbindelse.
Behovet for flere linjer steg hurtigt og over hele landet etableres lokale
centraler med eget samtalebord, således også på Helnæs hos fru Augusta
Jørgensen i hendes bolig på Helnæs Byvej 61.
Arbejdet som centralbestyrer var et 24 timers job med ”åbningstid” fra 9
til 20 og åbent for nødopkald resten af døgnet.
Augusta opsagde på grund af svigtende helbred sin stilling pr. 15. august i
1933 og solgte sit hus til Katrine Hansen. Denne fik 40 kr.pr. måned for leje
af centrallokalet og fru Gyta Kampf fik 50 kr. som bestyrervikar og 50 kr. i
kostpenge om måneden.
3 lokale meldte sig som interesserede i at varetage jobbet, fru
maskinhandler og organist Grethe Boe (datter af Augusta), sygeplejerske
enkefru Thomsen og endelig syerske Katrine Hansen.
Stillingen blev ikke besat. F. K. T. besluttede i stedet, at oprette en
automatcentral.

Automatisering af centralen på Helnæs
Helnæs fik således i 1933 den første automatiske central på Fyn og var
dermed også det område, der først fik drejeskivetelefoner med direkte
forbindelse både til Ebberup og Snave.
En central af typen Standard Electric, type 4-U, bygget i England, blev valgt
og installeret i et ny opført telefonhus på dertil erhvervet parcel på 47 m2
på Stævnevej 4a, købt af maskinhandler H.J. Larsen Boe for 178,92 kr. Selve
bygningen kostede 2250 kr.
Automatcentralen blev taget i brug den 15. juni 1934 og fungerede til 29.
august 1968, hvorefter telefoner på Helnæs blev kobler direkte til
centralen i Snave via telefonhuset, kaldet Snave2, beliggende nederst i
haven på Østergård.
Automatiseringen medførte også en ændring af de lokale telefonnumre
med 500 plus de gamle, f.eks. nr. 5 blev til 505, som anført i nedenstående
oversigt.

Helnæs Byvej 61. Endnu en fortælling.

Af Kirsten Rasmussen
I huset, der tidligere rummede den første central på Helnæs, boede Elna
og Aksel Jørgensen fra 1960 til 1990 erne.
Lokalarkivet har fra deres svigerdatter, Vibeke Jørgensen, fået doneret
Aksel Jørgensens almanakker fra årene1943 til 1992. Disse indeholder med
daglige, omhyggelige optegnelser fra et langt livs indhold i småt og stort.
Aksel Jørgensen, kaldet Aksel ”Jyde”, stammede fra Nordjylland. Søgte
mod Fyn for at få arbejde og blev i ca. 1924 hyret af Adolf Nørgaard til at
arbejde på Nedergård først til sæsonarbejde og senere som fast karl.
Arbejde også på Gudmundsdal, hvor Elna, der i 1931 blev hans kone, var
kokkepige. De havde først en lille ejendom i Holevad. Der var Aksel også
graver. Sønnen Jørgen blev født i 1938 og den lille familie returnerede til
Helnæs i slutningen af 1943 til husmandsstedet på Bøgeskovvej 11. Her var
der også fokus på hønseavl og ægproduktion og indtægten blev suppleret
ved daglejerarbejde for Aksel, især på Gudmundsdal og for Elna på
Helnæshus. Senere varetog Aksel fra 1960 til 1972 stillingen som graver
ved Helnæs Kirke .
De flyttede i 1960 fra Bøgeskovvej til Helnæs Byvej 61.
Materialet indeholder en ”guldgrube” af informationer om bl.a. dagligdags
aktiviteter, timeløn, salgs-og indkøbspriser, leveomkostninger, vejrlig og
dagliglivs begivenheder på Helnæs. Hertil kommer alle optegnelser
vedrørende pasning af gravstederne på kirkegården og begivenheder
tilknyttet med angivelse af præcise dateringer

Materialet er meget stort og detaljeret. Det vil
kunne danne basis for mange oplysninger og
flere beskrivelser om dagligliv på Helnæs i
denne næsten 50 årige periode. I Arkivet vil vi
arbejde videre herpå.
Stor tak til familien for donation af dette
lokalhistorisk værdifulde materiale.

Bøgeskovsvej 11

Byvandring 2017
Den 16. september 2017 arrangerede lokalarkivet et besøg i Helnæs kirke og på kirkegården.
Det var så heldigt, at der skulle være høstgudstjeneste dagen efter, så flittige helnæsdamer havde
pyntet Kirken så flot med blomster og meget forskelligt høstudbytte.

Vi hørte om kirkens historie i korte træk,

derefter var der rundtur på kirkegården, hvor der blev en god samtale mellem deltagerne om de

afdøde og deres pårørende.
efter turen samledes vi i Borgerhuset til kaffe og lysbilleder af Kirken og området deromkring

A.H.
Foto: BK

Grundlæggelsesdokument

Den foreløbig sidste indlevering til arkivet er fra Ole pedel. Han
afleverede en indrammet kopi af en grundlæggelsesdokumen
Det spændende dokument lå i en flaske, der var muret ind i en af de
vægge, der blev væltet, da Arlafonden byggede om i 2014.
Dokumentet er skrevet af tømrer Hans Esbensen, der var søn fra Nygaard
og boede Stævnevej 19 (Hans og Grethes hus) Hans Espensen skrev
dagbøger, som der nu er i arkivet.

Tømrermester Hans Andersen boede Helnæs byvej 38 og havde værksted
i annekset, senere Carlo Jacobsens hus, nu Helle og Chr. Falcks.
Flasken fra 1909 var i muren i bygningen til højre for hovedbygningen,
hvor der nu er køkken og spisestue.
Rejsegildet var den 7. august 1909. Af dokumentet fornemmes at der
ikke blev sparet på de våde varer.
A.H.

