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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. 

 
Mere om: ”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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Billedet på modstående side: 

Akvarel-maleri af ”Den gamle Krogaard” (beskåret). Årstal og maler er ukendte. 
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”Den gamle Krogaard” er, eller rettere 

sagt var, én af flere af de gamle Ryslinge-

gårde, som mine aner har beboet.  

 

Som navnet siger, var gården tidligere 

tiders overnatnings- og bespisningssted 

for de vejfarende, før reformationen. 

 

Det kan man læste om i Ryslinge Sogns 

Historie på side 65-66, hvor den er omtalt 

som gård nr. 15 i det gamle landsbyfæl-

lesskab før udskiftningen i slutningen af 

1700-tallet. 

 

Om den også har haft denne funktion i 

den periode, hvor mine aner har beboet 

den, er nok tvivlsomt. 

 

Gården hørte oprindeligt til Tøjstrup og i 

1662 og 1664 var det en Hans Sørensen, 

der var fæster. 

Ikke at forveksle med den Hans Søren-

sen, som senere bliver én af mine aner. 

 

I 1688 Jens Jensen og Pofuel (Poul?) An-

dersen. Endelig var den i 1701 fæstet af 

Olle Laursen. 

 

Af andre gårde i den oprindelige numme-

rering, som også knytter tråde bagud til 

min slægt, er 

gård nr. 1 ”Damgaard”, 

gård nr. 8 ”Vestergaard”, 

gård nr. 14 den senere udflyttede 

”Skovgaard”. 

 

Ligeledes er flere gårde i Lørup med i 

anernes færd i Ryslinge Sogn. 

Jeg kan naturligvis ikke berette ret me-

get om de personer, der har beboet gårde 

ne, men er nødt til at holde mig til anna-

lerne, bl.a. et større ”kompendium”, som 

er afskrifter fra diverse kirkebøger, folke-

tællinger, skifteretsprotokoller, lægdsrul-

ler og herregårdsprotokoller, omhandlen-

de en del af ”Ryslinge-slægten”. 

 

Afskrifterne er sandsynligvis foretaget af 

Chr. Rasmussen, Slægtsarkivet, Konvo-

lutarkivet, Landsarkivet i Odense, marts 

1984. 

 

Baggrundsfarverne på Leo van der Plas’s 

aneoversigt, henviser til person-siderne i 

”kompendiet”. 

Sider med de enkelte personer starter 

med Birthe Kirstine Sørensdatter, en 

halvsøster til Hans Sørensen og datter af 

Søren Hansen og Marie Knudsdatter. 

 

Der er altså Søren Hansen’s aner, som 

kompendiet omhandler. Efterkommerne 

er ikke omtalt, men kun beskrevet af 

mig. 

Så her er ”en pose blandede bolsjer”. Hå-

ber du kan finde rundt i de mange navne. 

 

Du bliver sikkert rimelig rundtosset, men 

prøv alligevel. Leo’s oversigt på næste 

side er måske god at have ved hånden 

som ledestjerne. 

Jeg har også indføjet Leo’s tal efter perso-

nernes navn. 

De svarer ”Kompendiet’s” tal. 

 

Go’ fornøjelse. 

Del 4 - Første kapitel: 

”Den gamle Krogaard” 
 

I dag Rødamsvej 15 i Ryslinge 
samt andre Ryslinge-gårde og huse + Lørup, 
som mine aner har beboet 
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Torben Olsen  Hans Nielsen og  Henriette  D. Jensen 

Hans Nielsen 

Hans Nielsen's slægt bagud ved jeg ikke 

ret meget om, blot at hans far bliver gift 

med en Ryslinge-pige. 

 

Hans Nielsen's far var smed Niels Han-

sen (1822-1902). 

Han var fra Frørup på Østfyn, men hans 

aner, baggrund og historie ved jeg ikke 

noget om. 

 

Den 18. november 1855 bliver Niels gift 

med Anne Marie Hansdatter. 

Hans Sørensen’s ene datter, bliver Niels 

Hansen’s 1. kone i 1855 og mor til Hans 

Nielsen, Carl Frederik Nielsen og Karen 

Methea Nielsen. 

 

Efter Anne Marie’s død i 1865, gifter Ni-

els Hansen sig med Karen Rasmussen 

(1835-1902). 

Del 4 - Andet kapitel: 

Hans Nielsen og Henriette Dorthea Jensen 
- mine oldeforældre 

 

Billedet på modstående side: 

Akvarel-maleri af ”Den gamle Krogaard” . 

Årstal og maler er ukendte. 

 

Nederst er det Hans Nielsen med datteren Mar-

grethe og barnebarnet Gunhild, datter af Inge-

borg Nielsen. 

  

På denne side: 

Hans Nielsens hus i Ryslinge. 
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Faktisk er hendes aner fra Trunderup-

Kværndrup-Egeskov og helt ned til Høj-

me ved Stenstrup. 

 

Familierne tilhører bl.a. Kværndrup Kir-

ke's menighed, men uvist af hvilken 

grund skifter de til Ryslinge Valgmenig-

hed i 1800-tallet. 

Man kan kun gisne om, at det er pastor 

Birkedal, der oratorisk var en stor bega-

velse, som har fået familien til at løse 

sognebånd og fremtidigt tilhøre valgme-

nighedens kirkegængere og Trunderup-

familierne gik dengang for at være meget 

egenrådige og selviske. 

 

Hans og Henriette har sikket fået en 

skudsmålsbog i konfirmationsgave, som 

det var skik og brug dengang.  

Efter konfirmationen har de sikkert måt-

tet ud "at tjene" (bønder). 

Det er måske også her og via arbejdet 

De to får ingen børn, og de dør med få 

måneders mellemrum i 1902. Hendes 

baggrund er heller ikke med her. 

 

Niels ”Smed” overtager som tidligere 

nævnt toften overfor præstegården og 

driver smedje her sammen med et hus-

mandsbrug. 

 
Henriette Dorthea Nielsen (f. Jensen) 

Henriette Jensen er en del af ”Trunderup

-klanen”. En meget omfangsrig slægt. 

Hendes stamtavle er betydelig længere 

end gemalens. 

 

 

Billederne på disse 2 sider: 

Nederst på denne side er billedet taget i 1950. 

Det samme er billedet øverst på næste side. 

Billedet nedest på næste side er fra 1957. 
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rundt på gårdene, at Hans og Henriette 

har mødtes og er blevet forelsket i hinan-

den. 

 

I hvert fald bliver de gift den 28. septem-

ber 1889 i Nazarethkirken, Ryslinges 

Valgmenighedskirke, hvorefter de flytter 

til Sdr. Højrup og starter deres fælles til-

værelse der. 

 

Her fødes også parrets første 5 børn, 

nemlig Karen Marie (min senere mor-

mor), Karl Frederik, Anna, Astrid og 

Jens. 

 

I 1897/98 flytter de til Ryslinge, hvor de 

overtager husmandsbruget på toften.  

 

Hans er ikke smed, men husmandsbruget 

er åbenbart godt, for de får endnu 5 børn, 

Ingeborg, Johanne, Kirsten, Margrethe 

og Niels. 

 

Henriette dør i 1927, Hans i 1937. 

Hans Nielsen og 

Henriette Dorthea Jensen 

bliver mine oldeforældre. 

 

I forbindelse med boopgørelsen og salget 

af boet efter Hans’ død i 1937, ”opmåles 

og fraskilles en byggeplads på 700 m2 

ved landevejen langs med anlægget og 

over til præstens have”. 

 

Denne parcel skødes til 2 af døtrene, 

nemlig Astrid Nielsen og Ingeborg Niel-

sen, begge ugifte. Her bygger de et hus, i 

dag Rødamsvej 9.  

Et fuldt byggeregnskab forefindes. 

Ifølge Ryslinge Sogns Historie sælges bo-

et til Chresten Jensen Faber, der udstyk-

ker det til byggegrunde. 

Siden har der været flere ejere af steder-

ne. 

Jeg har, som tidligere nævnt, påbegyndt 

mit samliv med min hustru i selvsamme 

hus i 1973, og mine forældre Martha og 

Johannes Olsen startede her i 1943. 
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1908 

Husmand 

Hans Karl Hansen 
og hustru 

Karen Marie Nielsen 
 

- min morfar og mormor - 

1928 1948 
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Del 4 - Tredje kapitel: 

Karen Marie Hansen (f. Nielsen) 
– mine oldeforældres førstefødte (senere min mormor) 

Min mormor har jeg hørt om. 

Men hun døde desværre temmelig tidligt 

i mit liv, af brystkræft, så jeg husker hen-

de slet ikke. Jeg var jo kun ganske lille, 

da hun døde i 1952. Heller ikke min mor-

far husker jeg. Han døde året forinden i 

1951. 

 

Men jeg kan gætte mig til, at hun har 

haft travlt med at holde hus og hendes 

elskede have og det var formentlig pri-

mært hende, der forestod landbruget på 

sine ”gamle” dage, da min morfar havde 

travlt med en masse andre gøremål. 
 
Min morfar og mormor 

Min morfar hed Hans Karl Hansen, og 

boede ude i Hestehaveskoven sammen 

med min mormor, 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  

 

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”. 

kaldte det altid ”ude i Hestehaveskoven”. 

Det kalder vi det for øvrigt stadigvæk. 

 

Det har jeg skrevet noget om i min 

slægtshistorie. Om "Bakkehuset". 

 

Men jeg har samlet nogle billeder af selve 

”Bakkehuset” og dernæst nogle billeder 

af min morfar og mormor i forskellige si-

tuationer. 

 
”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 stedet, 

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. Derefter til deres søn, min morfar 

Hans Karl Hansen og mormor Karen Ma-

rie. 

 

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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Øverst: ”Dametur”. Situationen og årstal 

ukendt. 
 

Th.: Tørvegravning i Fjellerup Mose. Årstal 

ukendt. 
 

Nederst tv.:.:  Karen og Hans Karl med døtrene 

Martha og Astrid, ca. 1913. 
 

Nederst th.: Ægteparret Hansen i haven. 
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Øverst: Yngste søn og mellemste datter. Karl 

Frede og Martha (som var min mor). 

Th.: Min morfar (som ældre). 

Nedenfor: 4 generationer samlet i Ormstrup, 

Tryggelev 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. Thomsen), 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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På grund af min morfars mange gøremål 

-  fik min mormor en karl. Ejner hed han. 

Han spiste hos mine bedsteforældre, boe-

de i et kammer oppe på loftet og passede 

ejendommen, markerne og dyrene. 

 

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 Ejner, som gik ud på, at han 

passede jorden og dyrene, blev 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. 

 
Og så tilbage til livet i ”Bakkehuset” - 
hos mormor 

Min mormor elskede at arbejde i sin store 

have. 

Jeg mener at kunne huske, at hun havde 

mange blomster og frugttræer, og der var 

også en stor køkkenhave med grøntsager 

og bær. 

 

Desværre blev hun efterhånden mere og 

mere syg og i 1952 døde hun. 

Det var nogle rigtig sørgelige år, hvor 

min mor og far var rigtig kede af det. 

 

Selv var jeg så lille, at jeg ikke rigtig for-

stod så meget af det, men jeg blev nok 

mest ked af det, fordi de var kede af det. 

 

Men heldigvis havde jeg jo ”Lyth” og min 

mormors hund, en Ariedal-terrier, som 

jeg ikke kan huske, hvad hed. 

Jeg mener den hed ”Zenta” men jeg er ik-

ke sikker. Det var en rigtig sjov og livlig 

hund, som godt kunne lide at lege med 

”Lyth”. 

 

Nu var min far og mor så helt alene med 

mig og min lillesøster, Jette. 

 

Men vi havde heldigvis vores faster Ka-

ren og hun blev nu og i årene fremover 

vores barnepige og fortrolige. Hun var 

godheden selv, kunne give alt væk, bare 

vi havde det godt. 

Og vi elskede hende. 

 

Selvfølgelig havde vi søde og rare naboer 

og venner, og vi fik flere lidt efter lidt, 

men vores faster VAR BARE DEN BED-

STE, næstefter vores mor og far.  

 

Men det vil du opdage længere henne i 

historien, når du læser om ”Mit liv”. 

Morfars grav på Ryslinge Kirkegård. 
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Billedet er vistnok fra 1952. 

Taget fra fly af firmaet Sylvest Jensen.. 

 

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. 

Side 43: 

De 3 billeder til venstre er min mormor. På det 

nederste er jeg med. 

Hun ser trist ud. Måske vidste hun allerede, at 

hun var alvorligt syg.  

Til højre 2 billeder af hendes store have. 

 

På denne side: 

Herover: Et luftfoto af ”Bakkehuset” . 
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Del 4 - Fjerde kapitel: 

”Moster” Astid’s hus 
- eller Rødamsvej 9 i Ryslinge 

Når jeg bliver spurgt om, hvor jeg er født, 

svarer jeg: 

”I præstens baghave”. 

Det er både rigtigt - og forkert. 

 

På min dåbsattest står der Ringe Syge-

hus, men mine forældre boede i "moster" 

Astrid’s hus, hvis have støder op til præ-

stens baghave. 

 

To gange i mit liv har jeg haft tilknytning 

til dette hus. Her boede jeg de første 4 år 

af mit liv, og et kvart sekel senere starte-

de jeg min egen familie i dette hus. 

Men "moster" Astrid var slet ikke min 

moster. Her følger historien: 

 
Familien og huset 

Grunden, hvorpå huset ligger, tilhørte 

oprindeligt ”Den gamle Krogaard”. 

Det kan du læse om i afsnittet om ”Den 

gamle Krogaard”. 

 

Op til midten af 1800-tallet er det mine 

2xtipoldeforældre, Hans Sørensen og 

Karen Larsdatter, som driver stedet, 

altså ”Den gamle Krogaard”. 

Men den 11. juni 1857 skødes matr. nr. 

16a til Hans Sørensen’s søn, Lars Han-

sen, og gården flyttes ud overfor 

”Blaabæksgyden” (i dag ”Nørremarks-

gyden”). 

 

Samme dag, den 11. juni 1857, skødes 

matr. nr. 16b, husmandsbruget på toften, 

hvor ”Den gamle Krogaard” lå, til Hans 

Sørensens svigersøn, smed Niels Hansen 

(1822-1902), som i 1855 er blevet gift med 

Hans Sørensen’s datter Anne Marie 

Hansdatter (1822-1865). 

Han kom for øvrigt fra Taarup/Frørup på 

Østfyn. 

Stedet er i årene fremover både byens 

smedje samt et husmandsbrug 

 

Niels Hansen og Anne Marie Hans-

datter bliver mine tip-oldeforældre. 

 

Da min tipoldefar, Niels Hansen og hans 

2. kone Karen Rasmussen (1835-1902), 

med korte mellemrum, dør i 1902, har 

mine oldeforældre overtaget stedet. 

 

Hans Nielsen og Henriette Dorthea 

Nielsen (f. Jensen), som mine olde-

forældre hedder, er blevet gift i 1889. 

  

Hans og Henriette bor og arbejder i star-

ten i Sdr. Højrup Sogn. Her fødes også 

parrets første 5 børn, nemlig Karen Marie 

(bliver senere min mormor), Karl Frede-

rik, Anna, Astrid og Jens. 

I 1897/98 flytter de til Ryslinge, hvor de 

overtager husmandsbruget på toften. 

Hans er ikke smed, men husmandsbruget 

er åbenbart godt, for de får endnu 5 børn, 

Ingeborg, Johanne, Kirsten, Margrethe 

og Niels. 

 

Henriette dør i 1927, Hans i 1937. 

 
Udstykning 

I forbindelse med boopgørelsen og salget 

af boet ”opmåles og fraskilles en bygge-

plads på 700 m2 ved landevejen langs 

med anlægget og over til præstens have”. 

 

Denne parcel skødes til 2 af døtrene, 

nemlig 

Astrid Nielsen  

og 

Ingeborg Nielsen, 

begge ugifte. 

Her bygger de et hus, i dag Rødamsvej 9.  
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Ifølge Ryslinge Sogns Historie sælges bo-

et (dvs. husmandsstedet) til Chresten 

Jensen Faber, der udstykker det til byg-

gegrunde. Det har jeg ikke fået bekræf-

tet. 

 

Men byggeriet af huset (Rødamsvej 9) er 

dokumenteret gennem både tilbud og reg-

ninger. 

 
Beboerne i huset 

Astrid Nielsen (1895-1979), ugift, bor og 

arbejder hele sit voksne liv som ”ung pige 

i huset” hos en familie på Frederikkevej i 

Hellerup ved København. Altid benævnt 

som hr. og fru Beyer. 

Men hun beholder et lille værelse med 

køkken på første sal i huset, hvor hun 

bor, når hun ferierer i Ryslinge. 

 

Ingeborg Nielsen (1898-1975), også ugift, 

bor fra starten i 1938 i huset. Ingeborg 

fik tidligt en datter, Gunhild, som er født 

udenfor ægteskab i 1922.  

 

Men i 1943 gifter Ingeborg sig med Val-

demar Mogensen, og flytter til Ringe. 

Astrid køber Ingeborg ud af huset. 

 

8. december 1943 bliver mine forældre, 

Johannes Vilhem Olsen og Martha (f. 

Hansen) gift, og 1. januar flytter de ind i 

huset, som lejere.  

2. november 1946 ser jeg dagens lys og de 

følgende 4 år bor vi her. 

10. marts 1951 bliver min søster Jette 

født, og den 2. april dør vores morfar, 

Hans Karl Hansen, (se ”Bakkehuset”, Aa-

vej 53, tidligere). 

Omkring dette tidspunkt flytter vi (eller 

er vi flyttet) ”ud i Hestehaveskoven” til 

vores mormor, for ”at bistå hende i den 

svære tid”. 

 

"Moster" Astrid’s hus bliver i årene frem-

over lejet ud til forskellige beboere, og 

min far er en slags vicevært. 

 

I starten eller midten af 60’erne flytter 

Astrid tilbage til huset i Ryslinge, hvor 

hun får indrettet en lille hyggelig lejlig-

hed på første sal, mens stueetagen fortsat 

bliver udlejet. 

 

I januar måned 1973 flytter jeg og min 

kæreste ind i lejligheden, hvor vi bor, 

mens vi i efteråret/vinteren/foråret 

1973/74 bygger huset på Leragervej. 

Påskelørdag, 13. april 1974 flytter jeg (vi) 

så igen, fra Rødamsvej 9, til Leragervej 8. 

Her stifter Rose og jeg vores lille familie, 

og her bor vi stadig i 2019. 

 
Og hvem var så "moster" Astrid 

Hun var min mormor, Karen Marie’s sø-

ster, og altså min mor’s moster, men hed 

aldrig andet end "moster" Astrid. Hun 

var den ene af 2 kvinder, (den anden var 

vores faster Karen) som på en vis måde 

blev vores (min søster’s og min) reserve-

Billederne på side 46: 

Øverst: Rødamsvej. Formentlig i slutningen af 

1930’erne. ”Moster” Astrids hus ses ikke, men 

ligger forrest til højre udenfor billedet. 

Til venstre ligger Hannerups hus. Dernæst Chr. 

M. Pedersens hus. Og efter dette  tømrermester 

Nielsen’s ejendom, senere tømrermester Højkjær 

Larsen. Bagved anes Yndigegn’s gård. 

I højre side skimtes stuehuset af ”Den gamle 

Krogaard”. Ebbe Nielsen’s og murer Kjær’s 

samt ”Moster” Astrid’s ejendomme må man 

tænke sig til. 

Måske var de slet ikke bygget endnu. 

 

I midten tv.: Portræt af ”Moster” Astrid Nielsen. 

 

I midten th.: ”Moster” Astrid’s hus 

(Rødamsvej 9). 

 

Nederst tv.: Ryslinge set fra krosiden. Til ven-

stre Tatol og bager Nielsen. I baggrunden bager 

Jørgensen. Lis Sax Nielsen’s grønthandel og 

Dreymann’s manufakturforretning. 

I højre side Børge Pedersen’s købmandshandel 

og forrest i højre side ”den hvide dames” hus 

(mystisk!). 

 

Nederst th.: ”Moster” Ingeborg’s portræt. 
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bedstemødre, fordi vores 4 bedsteforældre 

døde, da vi var små. 

Jeg mindes hende, som en elskelig 

”moster”, positiv, humoristisk, hjælpsom, 

rar, i hvis selskab der altid osede af hyg-

ge. Spændende fortællinger ”derovre fra 

de fine”, når hun ferierede i Ryslinge, fra 

hverdagen i København. Hyggelige sam-

menkomster med hendes søskende og øv-

rige familie. En god kop the.”Et slag hjer-

terfri” med veninder og familie. 

 

Efter hende død den 23. december 1979, 

kom der andre ejere af huset. 

Ingeborg døde i 1975. 

 

Jeg savner dem sgu’ stadigvæk, disse 

gamle, hyggelige grandtanter. 

Øverst: Kroen set fra ”moster” Astrid’s have. 
 

Nederst: Sådan så Ryslinge ud ca. 1948. 

Nummer 1 er ”Moster” Astrid’s hus. 

Nummer 2 er min farmor og farfar’s hus og 

værksted. Senere mit barndomshjem. 

De øvrige  specielle steder er skrevet på billedet. 


