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Torben Olsen  Forord til slægtens historie 

Forord 
- til karetmagerens søn - et ”skribleri” i mange afsnit 

Karetmagerens søn 
og slægtens færden i det fynske 

Den overskrift peger på mig, men den 

passer også på min far. 

For det var hos min farfar (og farmor), 

det hele startede (eller langt længere før) 

og karetmagerboligen i Ryslinge blev se-

nere min fars (og fasters) hjem og endnu 

senere mit 3. barndomshjem i Ryslinge 

sammen med min søster. 

 

Men mine erindringer kan også læses, 

som en beretning om en svunden tid. 

Historien 

For at andre måske bedre kan forstå mit 

tilhørsforhold til Ryslinge Sogn, bliver jeg 

nok nødt til at blande mine aner ind i sa-

gen og lave henvisninger til min slægts 

historie og anetavler. 

Det vil også være et supplement til at for-

tælle lidt om sognets udvikling. 

 
Men her er først mig selv og mine 
nærmeste i 2019 

Torben Olsen (021146), født, opvokset 

og boet i Ryslinge hele mit liv. 

Gift (6. nov. 1976) med Rose Marie Ol-

sen f. Andersen (040249) fra Torp, Lyngs, 

Refs Herred, Thisted Amt, Thy. 

 

Bopæl siden april 1974 

Leragervej 8 - 5856 Ryslinge. 

 

Børn 

2 børn: 

Sune Legaard Olsen (110575) og 

Tanja Legaard Olsen (110778). 

 
Børnebørn 

2 børnebørn: 

Sylvester Anker Devantier (160111) 

og Eigil Vagn Devantier (030313). 

Forældre: Sune Legaard Olsen og 

Maja Sara Devantier (180180), 

født og opvokset i Boltinggård Skov. 

Tanja er p.t. single og har ingen børn. 

Ryslinge 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Olsen 

Rose Marie Sune Tanja Maja Sara Sylvester Anker Eigil Vagn 
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Slægtsforskning 

Interessen for slægtsforskning har jeg 

formentlig fra min mor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Olsen f. Hansen (1912-2000) 

og fra manden, som var gift med en af 

min mors kusiner, 

Leo van der Plas, hollænder, 

men altså dansk gift (desværre døde ku-

sinen temmelig ung). 

Leo, som var oppe i 80’erne,  lever heller 

ikke længere. 

 
Leo's slægtsforskning går mange år tilba-

ge. Både med sine egne aner i Holland, 

men også med sin afdøde kones slægt i 

Danmark, hvilket jo så også omfatter min 

mors slægt. 

Så ham har jeg ladet mig inspirere af og 

fået en del materiale fra, bl.a. et større 

”kompendium” som er afskrifter fra di-

verse kirkebøger, folketællinger, skifte-

retsprotokoller, lægdsruller og herre-

gårdsprotokoller, omhandlende en del af 

”Ryslinge-anerne”. 

 

Afskrifterne er foretaget af Chr. Rasmus-

sen, Slægtsarkivet, Konvolutarkivet, 

Landsarkivet i Odense, marts 1984. Det 

står i hvert fald anført på papirerne. 

 

Jeg har nu arbejdet med mit slægtsforsk-

nings-projekt i adskillige år, mest om vin-

teren. 

Jeg har, som sagt, primært gravet i kir-

kebøgerne og folketællingerne på nettet + 

en del fotos og matrikelkort. 

Men også mere personlige papirer, som 

attester, skudsmålsbøger, skøder, pante-

breve, ja sågar postkort er med til at for-

tælle noget om familiernes historie. 

 
Overordnet startede jeg med at inddele 
mine aner i 4 grupper: 
 

Min farfar Ole Chr. Olsens aner. 

Min farmor Dagmar Vilhelmine Kirsti-

ne Valborg Andersens aner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min morfar Hans Karl Jensenius Han-

sens aner. 

Min mormor Karen Marie Nielsens 

aner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Og alle er de fynboer 

Slår man en streg på et kort fra Ringe via 

Ellested over Ørbæk til Tårup på Østfyn, 

så viser det sig, at min fars aner (Olsen 

og Andersen) hovedsageligt stammer 

nord for linjen og min mors aner (Hansen 

og Nielsen) stammer syd for linjen, sådan 

cirka. 

 

De flyttede ikke så langt, dengang man 

kun havde hest og vogn. Det var først da 

jernbanen kom til i slutningen af 1800-
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tallet, at folk begyndte at bevæge sig læn-

gere væk. 

Så man med rette sige, at jeg er fyn-

bo, eller rettere midtfynbo. 

 
Olsen/Hansen slægten 

1. Jeg lagde ud med min farfars slægt - 

Olsen-slægten. Jeg mener at have fundet 

anerne så langt tilbage, som kirkebøger-

ne rækker, måske kan man finde endnu 

flere, men i så fald kan jeg ikke tyde de 

gamle skrifter. Måske skifteretsprotokol-

ler, lægdsruller og herregårdsprotokoller 

ville kunne give yderligere oplysninger, 

men det er ikke forsøgt. 

 
Andersen/Jensen slægten 

2. Det næste jeg gik i gang med var min 

farmors aner. Udover de nævnte kilder, 

ligger jeg inde med den del billedmateria-

le. Jeg har brugt megen tid på, at finde 

ud af, hvem der er hvem, alder, tid og 

sted. Min farmor var møllerdatter fra 

Refsvindinge, så kopier af billeder + mine 

kommentarer er udleveret til Refsvindin-

ge-Ørbæk Lokalhistoriske Forening. 

 
Hansen slægten 

3. Denne del handler om min morfar’s fa-

miliære forhold. Min mor har gemt en hel 

del materiale omhandlende denne gren af 

familien, som kan læses under 

”Bakkehuset”, i dag Aavej 53 i Ryslinge 

Hestehaveskov. Det fører slægten bagud 

til bl.a. Ullerslev, Lørup og Ellested. 

 
Nielsen/Jensen slægten 

4. Fjerde del handler primært om ”Den 

gamle Krogaard”, i dag Rødamsvej 15, 

Ryslinge. Den var igennem en årrække 

min mormor’s barndomshjem. Men også 

bagud i tiden har den været beboet af 

denne del af slægten. 

 
”Den gamle Krogaard” 

5. Ydermere kan du her studere det 

”kompendium”, som Leo van der Plas har 

samlet, og som viser anerne helt tilbage 

til 1600-tallet. 

Jensen slægten (”Trunderup-klanen”) 

6. Desuden min mormor’s mors aner 

(oldemor Henriette Dorthea Jensen), som 

stammer fra Trunderup-Kværndrup-

Egeskov egnen. 

 
Uddrag af ”Ryslinge Sogn’s Historie” 

7. Af H. M. Henriksen, udgivet 1955. 

 
Men... men... men... 

Det ta’r tid … det ta’r tid … skal jeg hilse 

og sige. 

 

Men når engang vinteren kommer og be-

graver landet i sne og frost, så lyser com-

puterskærmen op og jeg fortsætter mine 

"projekter". 

 

Hvis du har lyst, kan du læse "Min 

historie" på: www.torgrafik.dk 

Go' læselyst ! 
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”Bakkehuset” 
Anno 1952-54 
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Torben Olsen  ”Bakkehuset” og mine tip-tip-oldeforældre Søren Hansen og hustru 

Del 3 - Første kapitel: 

”Bakkehusets” historie 
I dag ”Bakkelund” - Aavej 53 - 5856 Ryslinge 

Det følgende er et lille stykke slægtshi-

storie, som formentlig aldrig tidligere er 

fortalt. 

Når jeg nu gør det, skal det ses som en 

del af mit slægtsforskningsprojekt, hvor 

anetavlerne selvfølgelig ikke siger særlig 

meget om de mennesker, der har levet på 

stedet (stederne). 

 

Nu fortæller jeg så lidt om disse personer, 

deres relationer og tilknytning til lokali-

teterne. Men jeg er nødt til at understre-

ge, at noget af det, jeg skriver, bygger på 

antagelser, noget jeg ræsonnerer mig 

frem til, på baggrund af de kilder, der er 

til rådighed, dvs. kirkebøger, folketællin-

ger, skifteretsprotokoller, lægdsruller, 

herregårdsprotokoller, Ryslinge Sogns 

Historie, private dokumenter, optegnel-

ser, notater, og mundtlige overleveringer, 

samt forskelligt billedmateriale, bl.a. ma-

trikelkort, historiske kort, landkort og en 

hel del fotografier. 

 

Der tages forbehold for unøjagtigheder og 

måske direkte fejl. Glædeligt hvis andre 

vil/kan påpege dette, så det kan blive ret-

tet. 

 

Ryslinge, juli 2011 

Torben Olsen 

 

Søren Hansen 

I 1817 flytter en lille familie, Søren 

Hansen (f. 2. marts 1783 på Ullerslev 

Mark), hans kone Maren Pedersdatter 

(f. 14. februar 1794 i Røjrup) og deres 1 

år gamle søn Hans Sørensen (f. 21. janu-

ar 1816 på Ullerslev Mark) fra Ullerslev 

til Ryslinge. De er blevet gift i Ullerslev 

Kirke den 28. oktober 1815. Han er 32 år 

gammel, hun 22 år. 

 

De bliver mine 2 x tipoldeforældre. 

 

På Ryslinge Mark bag Hestehaveskoven 
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Hestehaveskoven 

Ryslinge By 

Soeltved 
I dag Åvej 

Kort 1810-1851 

Skovlod 

”Bakkehuset” 
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Ryslinge By 

Nørremarks Gyden 

Kort 1810-1851 
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køber de en jordlod af gmd. Mads Jørgen 

Jakobsen (se vedlagte papirlap og matri-

kelkort), og bygger på skråningen ned 

mod Krumstrupskoven og åen et lille 

husmandsbrug på Soeltved (nu Aavej), 

som de kalder ”Bakkehuset”. 

Sammen driver de dette lille sted. Får 5 

børn: Hans, Peder, Anne, Karen og Kir-

sten. Da Hans bliver gift i 1844 overtager 

han fødehjemmet. 

 

Imellem 1845 og 1850 flytter Søren Han-

sen og Maren Pedersdatter ind hos datte-

ren og svigersønnen, Karen Sørensdatter 

og Jens Jeppesen og bliver aftægtsfolk.  

 

Jens kommer fra Fraugde, men er blevet 

gift med Karen og bor nu i sognet. 

 

15. maj 1853 dør aftægtsmand Søren 

Hansen af brystbetændelse, 70 år gam-

mel, og 8 dage senere, den 23. maj dør 

enken Maren Pederdatter af samme syg-

dom, 60 år gammel. Begge bliver begra-

vet på Ryslinge Kirkegård. Han den 21. 

maj og hun den 31. maj 1853. 

 
Hans Sørensen 

Den 12. oktober 1844 bliver Hans Sø-

rensen (f. 21. januar 1816 på Ullerslev 

Mark) gift med Magdalene Hansdatter 

(f. 20. august 1814 i Lørup Møller). Hun 

er ældste datter af møller Hans Hansen, 

Lørup (Vand)Mølle. 

Med sig ind i ægteskabet har hun en søn, 

Rasmus Henrik Petersen (f. 7. november 

1835 i Lørup Mølle). Udlagt barnefader, 

Peter Larsen, dragon i Odense. 

Drengen bliver dog plejebarn og opfostres 

hos Magdalenes bror, Christian Hansen. 

 

Hans og Magdalene bliver 

mine tipoldeforældre. 

 

Jeg formoder at de overtager 

”Bakkehuset” i 1845-46. 

 

Sammen får de 7 børn: Hans Søren, 

Erik Dahl, Niels Theodor, Birthe Frede-

rikke, Peder Martin, Maren Margrethe og 

Rasmus Henrik. 

 

I folketællingerne tituleres Hans som 

husmand og væver, en titel, mange havde 

dengang. Han er også nævnt i Ryslinge 

Sogns Historie, side 221, hvor han den 5. 

december 1855 bliver valgt ind i syv-

mandsrådet som repræsentant for de al-

mene vælgere. 

 

I midten af 1880’erne, cirka, overtager 

sønnen Hans Søren Hansen ”Bakke-

huset”. 

 

Hans og Magdalene er omkring 70 år og 

bliver nu aftægtsfolk, da næste generati-

on tager over. 

 

Den 15. december 1891 dør Magdalene, 

77 år gammel og bliver begravet på Rys-

linge Kirkegård, lillejuleaftensdag, den 

23. december 1891. 

 

Hans bliver rigtig gammel, idet han først 

dør den 4. marts 1905, 89 år gammel. 

Han begraves 11. marts på Ryslinge Kir-

kegård af sognepræst Hjort. 



 15 

Torben Olsen  Mine oldeforældre Hans  Søren Hansen og Maren Thomassen 
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Del 3 - Andet kapitel: Hans S. Hansen 

Hans Søren Hansen (1844-1919), æld-

ste søn af Hans og Magdalene ser dagens 

lys den 14. december 1844 i ”Bakkehuset” 

på Ryslinge Mark (Hestehaveskoven). 

Som den ældste dreng, og med en søsken-

deflok, der vokser med et barn hvert an-

det år, har der sikkert været en masse 

huslige pligter op gennem barndommen. 

I 1859 bliver Hans Søren konfirmeret, og 

som det er skik og brug, får også han en 

skudsmålsbog til sin konfirmation. Og så: 

ud at tjene = datidens (ud)dannelses må-

de i et bondesamfund. 

 

I skudsmålsbogen følger man drengen og 

den unge mands færd rundt på de for-

skellige tjenestesteder på Midtfyn. 

Hans ender hos gmd. Jens Jensen på 

Holme Mark i Gislev, den 1. maj 1870. 

Her forelsker han sig i en jævnaldrende 

ung pige, Maren Thomassen (Thomsen). 

Om hende er der at sige: 

Maren Thomassen (Thomsen) er født 

10. november 1844 i Ellested. Datter af 

Thomas Ovesen og Ane Kirstine Hans-

datter. Hun er døbt Thomassen, men fi-

gurerer fremover som Thomsen. 

 

I 1850, da Maren er 4 år, flytter hun til 

bedsteforældrene på moderens side (Hans 

Mortensen og Apolone Nielsdatter) i Gis-

lev Holme, hvor hun i folketællingen i 

1850 og 1855 anføres som plejedatter. 

Apolone dør i 1851 og Hans i 1855. 

Tjenestekarlen Jens Jensen bliver gift 

med en af gårdmandens døtre, Karen 

Hansdatter, og dette par overtager "folk 

og fæ". 

I folketællingen i 1860 anføres Maren 

Thomsen som plejedatter. I 1870 som 

slægtning. 

 

Hans Søren Hansen og Maren Thomas-

sen (Thomsen) bliver gift i Gislev Kirke 

den 26. juli 1873. 

Hvor stedet lå i Boltinggård Skov og hvordan 

der så ud, vides ikke. 
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De bosætter sig i Boltinggård Skov i Rin-

ge Sogn. 

 

Hans Søren Hansen og 

Maren Thomassen (Thomsen) 

bliver mine oldeforældre. 

 

Hans Søren Hansen arbejder som dagle-

jer ved agerbruget. I 1874 får de sønnen 

Hans Thomas og i 1880 sønnen Jens Karl 

Magnus. Men begge drenge dør med få 

dages mellemrum i maj/juni 1881 og bli-

ver begravet på Ringe Kirkegård den 6. 

juni. 

 

Herunder ser vi Maren ”på sine gamle dage”. 

Øverst til højre fylder hun 90 år og nederst th. 

er det gravmonumentet, som er bevaret for efter-

tiden på Ryslinge Kirkegård. 

Samlingen består af gravmonumenter, som me-

nighedsrådet syntes, at de var bevaringsværdi-

ge. 
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Hans Søren Hansens 
skudsmålsbog 
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Maren Hansens´ 
(f. Thomassen) 

skudsmålsbog 
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Side 20-21 + 22-23 er Hans Søren Hansens  skudsmålsbog og side 24-26 er Marens ditto. 
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Den 19. maj 1882 fødes endnu en søn, 

Hans Karl Jensenius Hansen. Deref-

ter flytter familien til Ryslinge, hvor de 

overtager ”Bakkehuset”.  

De figurerer 1. gang ved folketællingen i 

1890. 

 

Hans Karl bliver konfirmeret i 1896 og 

tager derefter ud at tjene. Skudsmålsbo-

gen viser hans forskellige pladser. I vin-

teren 1903-04 er han ½ år på Ryslinge 

Højskole. I 1908-09 møder han Ryslinge-

pigen Karen Marie Nielsen (måske har 

de kendt hinanden før) og de bliver gift 5. 

juli 1910. På dette tidspunkt er de flyttet 

ind hos hans forældre i ”Bakkehuset”. 

Hans Søren Hansen og Maren Thomas-

sen (Thomsen) bliver efterfølgende af-

tægtsfolk. I 1919 dør Hans Søren Han-

sen. Begraves på Ryslinge Kirkegård. 

  

Maren Thomassen bliver meget gammel. 

Dør i 1940, 95 år gammel. Begraves på 

Ryslinge Kirkegård. Gravstenen kan end-

nu ses på kirkegården blandt samlingen 

af bevarelsesværdige gravsten. 

 

Karen Marie Nielsen og hendes aner 

kan du læse om under ”Den gamle 

Krogaard” – i dag Rødamsvej 15. 

Om Hans Søren Hansen’s 
søskende følgende: 
 

Erik Dahl Hansen (1846-1922) bliver 

førstelærer og kirkesanger i Krarup. Gif-

ter sig i 1886 med Karen Kirstine Ander-

sen (1854-) fra Dongs Højrup. De får 3 

døtre, Helga, Valborg og Magdalene. (Se 

de gamle postkort til Hans Karl Hansen). 

Erik og Karen flytter på deres gamle da-

Erik Dahl Hansen 
og hustru 

Side 26 nederst: Maleri af ”Bakkehuset” som 

det må have set ud før i tiden. 

Billedet er malet af lærer Frederik Bo Winther 

og en gave til min morfar, Hans Karl Hansen 

på hans 60-års fødselsdag. 

På denne side øverst Erik Dahl og hustru. 

Nederst: Bagsiden af maleriet, hvor datteren, 

Andrea Winther har skrevet. 

Billedet befinder sig hos min søster Jette Chri-

stensen i Støvring. 
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ge til Ørsted på Vestfyn, hvor begge dør 

og bliver begravet. 

 

Niels Theodor Hansen (1848-1937). 

Husmand og daglejer ved agerbruget på 

Gudme Mark nær Brudager/Albjerg. I 

1878 gift med Karen Kirstine Rasmussen 

(1852-1929) fra Ørbæk. 

2 børn: Hans Laurits Hansen og Maren 

Magdalene Hansen. 

Karen dør i 1929 og Niels Theodor i 1937. 

Begge begravet på Gudme Kirkegård. 

 

Birthe Frederikke Hansdatter (1851-

?). Mangler jeg at finde. 

Peder Martin Hansen (1853-1922). 

Husmand og træskomand (en titel mange 

havde) i Frørup Sogn på Østfyn. I 1881 

gift med Maren Kirstine Christensen, 

Frørup (1860-1888). 

I 1882 får de sønnen Hans Christian Frø-

torp (f. Hansen). 

I 1888 dør Maren, hvorefter Peder Martin 

gifter sig med Marie Christiansen, Frø-

rup (1845-1919). Marie dør i 1919 og Pe-

der Martin i 1922. Begge begravet på 

Frørup Kirkegård. 

 

Maren Margrethe Hansdatter (1855-

1893) forbliver i hjemmet. Står i folketæl-

lingen 1890 anført som sypige (en titel 

mange unge ugifte fruentimmere fik). 

Forbliver ugift og dør i 1893, 37 år gam-

mel. 

 

Rasmus Henrik Hansen (1857-1859) 

bliver kun ca. 1½ år gammel. 

Billederne af disse postkort fra ”gamle dage”  er 

før der overhovedet var tænkt på computer  og 

smartphone og hvor der var ”post til tiden”. 

Fra kusine Helga til fætter Karl. Julekort 1905. 

Et ”frækt” postkort anno 1905 og nederst et jule-

kort fra Frørup til fam. Hansen i Ryslinge. 
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Fotos af Hans Karl. 
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Del 3 - Tredje kapitel: H.K.J. Hansen 

Blev som tidligere nævnt født den 19. maj 

1882  i Boltinggård Skov ved Ringe. 

 

Han har formentlig startet sin skolegang 

sammesteds eller i den lokale skole i 

Brangstrup. Muligvis er familien flyttet 

til Ryslinge før Hans Karl påbegyndte sin 

skolegang. Familien optræder første gang 

i Ryslinge ved folketællingen i 1890. 

 

Hvordan skolegangen og dagligdagen har 

været, kan man kun gisne om. Men som 

nu eneste barn på et lille husmandsbrug, 

har det sikkert været slidsomt. Man har 

lært at bestille noget. Ikke noget med at 

sidde på hænderne. Bare ud og komme i 

gang med landbruget. 

 

Den 4. oktober 1896 bliver Hans Karl 

konfirmeret og som det var skik og brug 

fik han en skudsmålsbog i konfirmations-

gave, og så... ud at tjene (bønder).  

 

I bogen kan man følge drengen og den 

unge mands færden rundt på gårdene i 

det midtfynske. (Se skudsmålsbogen læn-

gere omme). 

 

Vinteren 1903-04 er Hans Karl elev på 

Ryslinge Folkehøjskole, dvs. han er tilba-

ge i Ryslinge. Om det er på det tidspunkt 

eller før han bliver kæreste med Hans 

Nielsen's Karen Marie, vides ikke. 

 

Hans Karl Jensenius Hansen (1882-

1951) og Karen Marie Nielsen (1890-

1952) bliver gift d. 5. juli 1910 og flytter 

ind i ”Bakkehuset” hos Hans Karl's foræl-

dre, Hans Søren Hansen og Maren, der 

nu bliver aftægtsfolk. Ejendommen er ny-

bygget eller man er i gang med at bygge 

eller  renovere. 

Ifølge BBR-registret er ejendommen fra 

1910. Men som nævnt i starten blev ejen-

dommen opført af tilflytterne fra Ullers-

lev, Søren Hansen og Maren Pedersdatter 

i 1817. Et lille stråtækt husmandsbrug, 

som formentlig har lignet nabohuset, Aa-

vej 55 (Møllerens hus). Dette hus er nem-

lig også fra 1817. ”Bakkehuset” har for-

mentlig indtil 1910 bestået af stuehus + 

staldbygning. Påbygget en vinkel, senere, 

som på maleriet.  

Så er der formentlig blevet bygget et nyt 

grundmuret stuehus og det oprindelige 

hus/stald er nedrevet eller blevet ombyg-

get, så det også er grundmuret og med 

fast tag. Vinklen på staldbygningen er 

formentlig kommet til senere. 

 

Hans Karl og Karen bliver mine 

bedsteforældre (morfar og mormor). 

 

De får 3 børn: Astrid Marie (1910-2004), 

Martha (1912-2000), som senere bliver 

min mor og Karl Frede (1917-2008). 

Astrid Marie, Karl Frede og Martha om børn. 
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Det brune luftfoto på side 38 er formentlig fra 

sidst i 1940’erne. 

Det var dagen, hvor min mormor havde stor-

vask. 

 

Aavej 34 er iflg. BBR-registret bygget i 1940. 

Her boede Kristiane og Niels Børge Kjær. 

 

Aavej 36 er grunden ved at blive gravet ud. Hu-

set bygget sidst i 40’erne. Her byggede og boede 

skrædder Anker Jacobsen (Anker "Skrædder", 

som vi sagde) og Ingrid, samt deres 2 børn, Alex 

og Hanne. Ingrid var i øvrigt datter af 

”MøllerHans” i Aavej 55. 

 

Aavej 38 er endnu ikke opført: Det blev bygget 

ca. 1950 af Elna og Keld Jensen. 3 børn: Flem-

ming, Margit (i dag Lydeking) og Ulla (døde 

som barn). 

 

Aavej 40 er heller ikke opført: Jeg kan huske 

grunden blev gravet ud (med håndkraft), så det 

er nok bygget midt i 50’erne af Ebbe Holme. 

Ebbes Holmes første kone var for øvrigt en dat-

ter fra ”Søndergård”, gården der ligger mellem 

”Hjørnegården” og ”Stenlund”. Den var kendt 

som Marius Larsen's gård.  

Aavej 55, som i dag tilhører i dag Thomas 

Thomsen. Her boede møller Hans Hansen og 

Jensine (”mølleren og møllerkonen”). Han var 

nu ikke møller, men havde cyklet rundt til - ho-

vedsageligt - de midtfynske møller og hugget 

nye riller i møllestenene, når de var nedslidte. 

Således at man atter kunne male korn til mel. 

 

De havde 3 døtre, Ingrid, Ellen og Esther. Jeg 

ligger inde med et foto fra Esther’s bryllup med 

Knud, hvor adskillige naboer og venner fra Rys-

linge Hestehave er med. 

 

- - - 

 

Farvefotoet herunder er et typisk Sylvest Jensen 

luftfoto. Hele Danmark (primært på landet) 

blev i 50’erne foreviget med fotos som dette. Det 

er taget mellem 1952 og 1954. Det er juni, høet 

er stakket og hylden blomstrer. 

Keld og Elna’s hus er nu bygget /Aavej 38), 

man kan se hækken og indkørslen (ca. 1950-51) 

og Krumstrup Mølle er endnu ikke brændt (maj 

1954). 

 

Billedet har jeg overladt til de nuværende ejere 

af stedet. 
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 Ryslinge Mejeri og Ryslinge Brugsfore-

ning. 

Han sidder i sognerådet gennem mange 

år og er også formand en kort periode i 

1942. 

 

Husmandsskolen i Odense er han også 

kraftigt engageret i, samt Ringe Hoved-

kreds af Husmandsforeninger. 

 

En meget stor interesse er kvægopdræt 

og gennem mange år er han dommer ved 

dyrskuer rundt om på Fyn, og dette job 

fører ham rundt i såvel Danmark som til 

udlandet. 

 

En anden væsentlig beskæftigelse er ar-

bejdet som vurderingsformand i Sunds-

Gudme Herred. Dette arbejde vokser i 

årenes løb til næsten at være fuldtids, så 

der ansættes en karl til at varetage be-

driften derhjemme. 

  

Den 2. april 1951 dør Hans Karl, af ma-

vesår (sagde min mor). Året efter, den 5. 

august 1952 dør Karen af brystkræft. 

 

At dømme efter et pantebrev dateret 18. 

juni 1914, hvor en frk. Nicoline Clausen 

mod pant i ejendommen låner Hans Karl 

4000 kr., kan det tænkes, at det er på 

dette tidspunkt, han overtager ejendom-

men. Lånet indfries 2 år senere, den 16. 

oktober 1916. 

 

Vinkelbygningen på stalden er formentlig 

bygget til senere, men der ikke er ned-

skrevet noget om dette. Men det passer 

meget godt med de nuværende ejeres ob-

servationer. 

- - - 

 

Anne Grete Lindequist og Jørn Christof-

fersen, som ejer ejendommen i dag, har 

de senere år totalrenoveret og ombygget 

stedet. I den forbindelse er man stødt på 

bygningsmæssige konstruktioner, der vi-

ser at vinklen på staldlængen, der inde-

holdt loen og vognporten, kan være byg-

get til senere. 

 

Og kigger man på billederne af ejendom-

men, kan man se, at taget på stuehuset 

og staldbygningen er samme tagsten, 

mens taget på vinkelbygning er en anden 

type. 

 

Yderlige viser det sig at Hans Karl har 

optaget endnu et lån. Den 22. april 1922 

låner han atter 4000 kr. Denne gang i 

Landbo-Sparekassen for Fyn. Ifølge kvit-

teringsbogen, indfries dette lån først i 

1942. Det er muligvis dette lån, som han 

har brugt til at udbygge ejendommen for. 

Eller måske er det på det tidspunkt han 

køber matr.nr. 55b, hvis ikke dette styk-

ke jord er anskaffet tidligere af faderen 

Hans Søren Hansen. 

- - - 

 

Gennem hele livet er Hans Karl en meget 

foretagsom mand. 

Andelsbevægelsen bliver vægtet højt og 

han er bestyrelsesmedlem i flere af disse 

foreninger, bl.a. Odense Eksportslagteri, 
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Martha Olsen (f. Hansen) (1912-2000) og 

karetmager Johannes Vilhelm Olsen 

(1911-1985) bliver gift 8. december 1943, 

midt under 2. Verdenskrig. 

 

Og jeg bliver født den 2. november 1946. 

 

Martha og Johannes bliver altså mine 

og min søsters forældre. 

 

Det står der også noget om i kapitel 1 - 

”Moster” Astrids hus på www.torgrafik.dk. 

 

Men i tiden lige før (eller lige efter) Hans 

Karls død i 1951 flytter vi, min mor, far + 

mig og min nyfødte lillesøster Jette (f. 10. 

marts 1951) ind i ”Bakkehuset” for at være 

tæt på min mormor og ”bistå hende i den 

svære tid”, uvidende om at hun dør godt et 

års tid senere. 

  

Da hverken min mor eller far har interesse 

i - eller forstand på - landbrug, bliver land-

brugsdelen forpagtet ud. 

Så fra jeg er ca. 4½ år gammel opvokser 

jeg (og min søster) de følgende år i 

”Bakkehuset”. 

 

Få er de mennesker, ting og hændelser 

jeg husker, det meste har jeg fået fortalt.  

 

Men i 1954 får jeg min første cykel, lavet 

af genboen Keld Jensen, smed ved Fabers 

Fabriker, og jeg begynder at gå i skole på 

Ryslinge Friskole. 

 

Friskole og Frimenighed er jeg født ind. 

Både min mors og far slægt er en del af 

det Grundtvig/Kold’ske miljø tilbage fra 

1800-tallet. 

Jeg husker da Krumstrup (Vind)Mølle 

brændte i maj 1954, det var en uhyggelig 

oplevelse for en lille purk. 

  

Min far, Johannes, er karetmager og har 

overtaget min farfars værksted i 1947. 

Det ligger lige ved siden af Fabers Fabri-

ker, nu Hestehavevej 24, og er beskrevet 

i forbindelse med den ejendom 

(www.torgrafik.dk). 

 

Han cykler hver dag mellem 

”Bakkehuset” og værkstedet. Ikke land-

mand. I længden en ikke særlig holdbar 

bo- og levesituation. 

Min fars søster, Karen, altså min faster, 

bor i "karetmager-stuehuset" og min far 

arbejder i karetmagerværkstedet.  

 

I 1956 sælger min mor (og hendes 2 sø-

skende) så ”Bakkehuset” til Dorthea Kri-

stine Hansen fra Kværndrup, og dennes 

datter og svigersøn, Anny og Thorvald 

Marcussen, Kværndrup, flytter ind og 

driver stedet. 

  

Min far laver et såkaldt skifte og handel 

med min faster og så flytter vi ”op til Rys-

linge” i karetmagerboligen og værkstedet. 

 

Min fasters bosituation beskrives på 

www.torgrafik.dk. 
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Del 3: Fjerde kapitel. ”Bakkelund” 

I dag er ”Bakkehuset”, som sagt, overtaget 

af Anne Grete Lindequist og Jørn Chri-

stoffersen. 

 

Stedet hedder nu ”Bakkelund” og drives 

bl.a. som et socialpædagogisk arbejdstilbud 

til unge udviklingshæmmede. 

 

Alt er totalrenoveret og ombygget, og i 

staldbygningen var der tidligere indrettet 

”bed and breakfast”, men det er nu nedlagt. 

http://www.jch-bakkelund.dk/ 

  

De følgende sider, om min morfar og mor-

mor og ”Bakkehuset”, er fra mine erindrin-

ger, som du kan læse om her: 

www.torgrafik.dk 
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1908 

1928 1948 

Husmand 

Hans Karl Hansen 
og hustru 

Karen Marie Nielsen 
 

- min morfar og mormor - 
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Del 3 - Femte kapitel: 

Hos morfar og mormor 
– husmandsbruget i Hestehaveskoven 

Modsatte side: 

 

Øverst: Sådan så området ”Hestehaveskoven” 

ud i begyndelsen af 1940’erne. 

I midten: Et maleri, der viser ”Bakkehuset”  fra 

før det blev renoveret. Billedet er formentlig ma-

let af lærer Frederik Bo Winther i slutningen af 

1800-tallet (1897) og skænket af datteren An-

drea Winther til min morfar på hans 60-års 

fødselsdag i 1942. ”Tak for Trofast Venskab 

mod Slægten. Andrea Winther. 19-5-42. 

Nu har jeg fortalt noget om min farfar og 

farmor, mine første år og min far og mor. 

Så er det vist på tide, at jeg fortæller lidt 

om min morfar og mormor. 

 
Min morfar og mormor 

Min morfar hed Hans Karl Hansen, og 

boede ude i Hestehaveskoven sammen 

med min mormor, som hed Karen Marie. 

 

Det var altså ikke skoven, de boede i, 

men ved siden af skoven. 

 

Du og Eigil og mor og far  bor jo også i 

Hareskoven, men ikke i selve skoven, 

men ved siden af skoven. 

 

Sådan var det også med min morfar og 

mormor. Ved siden af skoven. Men vi 

kaldte det altid ”ude i Hestehaveskoven”. 

Det kalder vi det for øvrigt stadigvæk. 

 

Stedet hed ”Bakkehuset” (i dag hedder 

det "Bakkelund") og min morfar var hus-

mand, dvs. han havde et lille landbrug 

med ikke så megen jord og ikke så  

mange dyr. Men han var en flittig mand, 

som havde mange tillidshverv. Det vil si-

ge han havde forskellige andre jobs, som 

han tjente penge ved. 

Det har jeg skrevet noget om i min 

slægtshistorie. Om "Bakkehuset". 

 

Men jeg har samlet nogle billeder, som 

viser nogle af de ”jobs”, han havde ved 

siden af husmandsbruget. 

Men først nogle billeder af selve 

”Bakkehuset” og dernæst nogle billeder 

af min morfar og mormor og familie, samt 

nogle af de forskellige tillidshverv, han 

havde og deres liv - dengang. 

 
”Bakkehuset”  

Selve ”Bakkehuset” er ret gammelt og det  

er gået i arv fra generation til generation, 

dvs. at ét barn, normalt den ældste dreng 

(den første fødte dreng), arvede gården, 

uanset om man ville være landmand eller 

ej - eller havde evnerne til det. 

 

Så Søren Hansen, min 2 gange tipoldefar 

flytter i 1817 til Ryslinge fra Ullerslev på 

Østfyn sammen med sin kone Maren og 

deres lille dreng, købér en jordlod og byg-

ger ”Bakkehuset”. Senere går husmands-

stedet i arv til deres søn, min tipoldefar, 

Hans Søren Hansen og min tipoldemor, 

Maren. Det hed hun nemlig også. Deref-

ter til deres søn, min morfar Hans Karl 

Hansen og mormor Karen Marie. 

 

På det gamle maleri, som min morfar fik 

i gave til sin 60-års fødselsdag, kan man 

se, hvordan ”Bakkehuset” så ud før i ti-

den. 

Men da min morfar (og mormor) overta-

ger stedet i starten af 1900-tallet bliver 

der bygget et nyt stuehus (måske var det 

gamle brændt). 

Staldbygningerne bliver også renoveret 

og det kommer til at ligne det sted, vi ser 

på fotoet. 
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Modsatte side: 

Øverst: ”Bakkehuset” i midten af 

1940’erne. Den dag min mormor 

havde storvask. 

Nederst tv.: Tørvegravning i Fjel-

lerup Mose. Årstal ukendt. 

Nederst th.. ”Dametur”. Situatio-

nen og årstal ukendt. 

 

Denne side: 

Øverst tv.:  Karen og Hans Karl 

med døtrene Martha og Astrid, 

ca. 1913. Th.: Nogle år senere. 

I midten tv.:  H.K. Hansen. Th.: 

Som kvægopdrætter med en 

”udstillingsko”. 

Nederst tv.: Astrid, Frede og Mar-

tha før Fredes bryllup med Ellen. 
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Øverst: Yngste søn og mellemste datter. Karl 

Frede og Martha. 

Th.: Min morfar (som ældre). 

Nedenfor: 4 generationer samlet i Ormstrup på 

Langeland, ca. 1933. 

Stående fra venstre: Min mormor Karen Marie, 

bag hende hendes far  Hans Nielsen (døde i 37). 

Så kommer Maren Hansen (f. Thomassen), min 

morfars mor (døde i 1940). 

Ved siden af hende min morfar. 

Siddende er det min moster Astrid. Gift med 

Christian og nu boende i Ormstrup på Lange-

land, hvor de havde et statshusmandsbrug. 

Hun sidder med mine fætre Mogens og Arne. 
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Øverst: Husmandsforeningens jubilæum i 1924. 

 

Morfar er ham i den røde ovale cirkel. 

Personen i den hvide firkant ligner Aage Høj-

vang, men jeg ved ikke om det passer. 

Resten er ukendte. 

 

Billedet nederst på siden ved jeg ikke ret meget 

om, blot at det er en af de mange udflugter  - 

med madkurv - som min bedsteforældre deltog 

i. Her er et med Husmandsforeningen. Tid og 

sted ukendt. Men mormor smiler. Måske har 

hun fået et par snapse. 



 53 

Torben Olsen  Hans Karl J. Hansen og Karen M. Nielsen 

5 bedømmere/dommere ved et af de mange dyr-

skuer dengang. 

 

Min morfar står nr. 2 fra højre. 

Andelsbevægelsen og Hans Karl 

Helt tilbage i 1800-tallet havde tanken 

om at dele noget fælles vundet indpas, 

især hos befolkningen på landet. Man 

kaldte det Andelstanken eller Andelsbe-

vægelsen. 

Folk slog sig sammen i mindre eller stør-

re fællesskaber og indkøbte maskiner, 

byggede brugsforeningen, andelsmejerier, 

andelsvaskerier, i det hele taget slog sig 

sammen om mange ting. 

 

(Andelsbevægelsen kan du Google). 

 
Tillidshverv og andre indtægtskilder 

Gennem hele livet var Hans Karl, som 

sagt, en meget foretagsom mand. 

Andelsbevægelsen blev vægtet højt og 

han var bestyrelsesmedlem i flere af dis-

se foreninger, bl.a. Odense Eksportslagte-

ri, Ryslinge Mejeri og Ryslinge Brugsfore-

ning. 

Han sad også i sognerådet gennem man-

ge år (datidens kommunalbestyrelse) og 

var også formand en kort periode. 

 

Husmandsskolen i Odense, som var dati-

dens dannelses-, uddannelses- og efterud-

dannelssted for danske husmænd og -

kvinder i alle aldre, var han også kraftigt 

engageret i, samt Ringe Hovedkreds af 

Husmandsforeninger. 

 

En meget stor interesse var kvægopdræt 

og gennem mange år var han dommer 

ved dyrskuer rundt om på Fyn, og dette 

job førte ham rundt i såvel Danmark som 

til udlandet.  
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Sognerådet på udflugt ca. 1941-42. 
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En anden meget væsentlig beskæftigelse 

var arbejdet som vurderingsformand i 

Sunds-Gudme Herred. Man vurderede 

folks ejendom, både selve ejendommen og 

den tilhørende jord, så skattemyndighe-

derne havde noget at ”ligne” =  (skatte-

ansætte) ud fra. 

Dette arbejde voksede i årenes løb til næ-

sten at være fuldtids, så der ansattes en 

karl til at varetage bedriften derhjemme.  

 

Indtil da havde det sikkert været min 

mormor, der havde ”kørt” husmandsbru-

get sammen med en karl og  min  mor og 

hendes søskende. 

 

Alt det er jo ikke noget, jeg kan huske, 

men det er noget jeg har fået fortalt eller 

gætter mig til. 

Desværre blev min morfar syg. Min mor  

sagde, det hed mavesår, og det kunne  

lægerne ikke helbrede, dengang. 

 

Han døde den 2. april 1951, ca. 14 dage 

efter min søster Jette var født. Da var jeg 

ca. 4½ år. 

 

Desværre døde min farmor ca. ½ år efter, 

så du kan sikkert godt forstå, at min far 

og mor var rigtig kede af det. 

Men heldigvis havde de fået min lillesø-

ster, Jette. 

 

 
Alene 

Da min morfar døde blev min mormor jo 

alene. Hun var blevet 61 år gammel. Men 

hun kunne jo ikke dyrke jorden og passe 

alle dyrene alene. 

Så hun lavede en aftale, en kontrakt hed-

der det, med en mand, som hed Ejner, 

som gik ud på, at han passede jorden og 

dyrene, boede i et værelse oppe på loftet, 

spiste hos min mormor og så betalte han 

hende nogle penge, så hun også kunne 

blive boende og leve. 

 

Det hed, at man fik en forpagter. 

 

Efter min morfars død var det, at vi flyt-

tede ud i ”Bakkehuset” - fra ”moster” 

Astrid’s hus - for at hjælpe min mormor, 

nu da hun var blevet alene. 

Morfars grav på Ryslinge Kirkegård. 

Morfar med en præmieko (måske). 

Morfar og mormor. 
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Tid, sted og situation ukendt. Muligvis noget med dyrskue eller vurderingsmøde. 

Norgestur i 1947. Arrangør ukendt. Morfar og mormor står i midten i forgrunden. 
 

Jeg husker , at vi sammen med min far og mor på campingturen i slutningen af 
1950’erne besøgte en vistnok Hans Verket, som mine bedsteforældre havde besøgt 

ca. 10 år forinden. 


