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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 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Olsen 

Rose Marie Sune Tanja Maja Sara Sylvester Anker Eigil Vagn 



6 

Torben Olsen  Forord til slægtens historie 

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 ! 



8  

 

Billedet på modstående side: 

Gammelt kort over området. Indsat foto af Trunderup Brugs, Kværndrup Kirke og Egeskov Slot. 
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Øverst: Den unge Henriette. 
 

Nederst: Henriette midt i livet. 
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Henriette Dorthea Jensen er er fra Trun-

derup. 

 

Hendes stamtavle er betydelig længere 

end gemalens. Faktisk er hendes aner fra 

Trunderup-Kværndrup-Egeskov og helt 

ned til Højme ved Stenstrup. 

 

Og bagud rækker Lundsgaard-slægten 

flere hundrede år. Men da der ikke fand-

tes en gård, der hed "Lundsgaard" i Trun-

derup, har jeg måttet søge andre steder. 

 

"Lundsgaard" fandt jeg i Findinge/

Nybølle nær Espe Sogn på Midtfyn. Så 

måske stammer slægten derfra. 

(Læs artiklen om Hans Rasmussen 

Lundsgaard side - 13-15). 

 

Jeg er besiddelse af en del fotos af hendes 

aner + hende selv. Ligeledes hendes sø-

skende og familiens børn. 

 

I 1800-tallet tilhørte familierne bl.a. 

Kværndrup Kirke's menighed, men uvist 

af hvilken grund skiftede de til Ryslinge 

Valgmenighed i midten 1800-tallet. 

 

Friskolebevægelsen og højskolerne, samt 

Andelstanken havde tag i Trunderup-

befolkningen. Ligeledes lærer Appel i 

Ryslinge Friskole og Ryslinge Valgmenig-

hed. 

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. 

_ _ _ 

 

Henriette har sikket fået en skudsmåls-

bog i konfirmationsgave, som det var skik 

og brug dengang.  

Efter konfirmationen har hun sikkert 

måttet ud "at tjene" på en af gårdene. 

 

Det er måske også her og via arbejdet 

rundt om, at Hans og Henriette har mød-

tes og er blevet forelsket i hinanden. 

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 

(Den gamle Krogaard). 

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 

Nielsen bliver mine oldeforældre. 

Bind 6 - Første kapitel: 

Henriette Dorthea Jensen (gift Nielsen) 
- mine oldemor fra Trunderup ved Kværndrup 
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Ved et besøg, som undertegne aflagde hos 

slægten i Trunderup ved Kværndrup år 

1929, blev det gamle skøde på gården 

"Lundsgaard" i Trunderup, forevist, sam-

tidigt med at det oplystes, at Hans 

Lundsgård , "Ny Lundsgård", Trunderup, 

havde samlet nogle oplysninger vedrøren-

de slægten. 

Disse var dog ikke særligt indgående. 

Samtalen blev imidlertid årsagen til, at 

jeg fik lyst til at samle oplysninger gen-

nem Landsarkivet i Odense, særligt gen-

nem kirkebøgerne. 

Hvad der er opnået i de forløben år vil 

fremgå af det følgende. 

 

Der findes forskellige slægter 

"Lundsgaard", men der er ingen forbin-

delse med den her omtalte, som jeg har 

tilladt mig at kalde: 

 
Trunderup-slægten "Lundsgaard" 

I 1771 købte stamfaderen Hans Rasmus-

sen Lundsgaard en gård i Trunderup, der 

stadig er i slægtens besiddelse i 1929. 

Det er dog ikke den eneste grund for nav-

net, thi som det vil fremgå af det efterføl-

gende, er der meget stor sandsynlighed 

for, at slægten har boet på gården før det-

te år. 

 

Det er meget beklageligt at mange kirke-

bøger er så ufuldstændig ført, mange er 

helt forsvundet, formentlig brændt. 

For Kværndrups vedkommende findes 

således kun kirkebøgerne fra 1657-1710 

og fra 1753-nutiden. 

Det er kun fra 1783, at bøgerne er ført 

mere udførligt. 

Dette forårsager, at man for H.R. Lunds-

gaard's vedkommende, i tiden før 1750 

må bygge på gisninger. 

Det gamle skøde og H.R. Lundsgaard's 

obligationer til Knud Madsen og Laurits 

Madsen er afskrevet fra Landstingsproto-

kollen i Landsarkivet i Odense. 

 

Slægten i Trunderup siger, at H.R. 

Lundsgaard er kommet fra Findinge/

Nybølle i Espe Sogn. 

Kirkebøgerne herfra er undersøgt, men 

der findes intet vedrørende ham. Det ene-

ste, der findes vedrørende navnet 

"Lundsgaard" er, at der findes en gård 

med det navn i Findinge/Nybølle. 

 

I 1745 får Carl Rasmussen på 

"Lundsgaard" en datter døbt. I 1753 

"står" Niels Hansen på "Lundsgaard" fad-

der ved en barnedåb og i 1768 bliver Pe-

ter Larsens på "Lundsgaard" begravet. 

 

Skønt det ikke tyder på noget fast holde-

punkt for "Findinge/Nybølle-sagnet", kan 

man da ikke se bort fra, at der har været 

forbindelse til egnen, idet de to mænd, 

der lånte H.R. Lundsgaard penge til køb 

af gården i Trunderup boede i henholds-

vis Krarup Sogn (Knud Madsen) og Lau-

rits Madsen, som boede i Espe. 

 

Ser man bort fra ovenstående og betrag-

ter de årstal, der kan fastslås efter kirke-

bøgerne, viser det sig, at H.R. Lunds-

gaard's børn er døbt og konfirmeret i 

Kværndrup Kirke i tidsrummet 1750-

1766. 

Derefter findes navnet ikke før 1773, men 

det er intet bevis for, at familien har væ-

ret borte fra sognet fra 1766-1771, da 

gården blev købt af Hans Rasmussen 

Lundsgaard's datter, Karen. 

Karen blev døbt i 1754, båren af hans 

stiftsdatter, hvoraf det fremgår at hans 

Bind 6 - Andet kapitel: 

Slægten Lundsgaard 
- fra Trunderup ved Kværndrup på Midtfyn 
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kone nok var enke, da giftermålet fandt 

sted. 

 

Det skal samtidig bemærkes, at Hans 

Rasmussen Lundsgaard, så godt som al-

drig, hverken i kirkebøger eller dokumen-

ter, kaldes andet end Hans Lundsgaard. 

 

Man har vel lov til at slutte heraf, at han 

efter den tids skik og brug er blevet op-

kald efter gården i Trunderup. 

Desuden skal bemærkes, at ifølge Lands-

tingsprotokollen i Odense var i 1739 Ras-

mus Pedersen fæster på den gård, som 

Hans Rasmussen Lundsgaard købte i 

1771. 

 

Af det anførte har man vistnok lov at 

slutte, at Hans Rasmussen Lundsgaard 

har været særdeles godt kendt i Trunde-

rup, ja man kan endog med en vis ret 

slutte, at han, da købet fandt sted af går-

den "Lundsgaard" var nævnte fæster, 

Rasmus Pedersen, hans fader. 

Da Hans Rasmussen Lundsgaard købte 

gården var han ca. 70 år gammel. 

Han døde i 1783, 81 år gammel. 

Han må jo have haft et indgående kend-

skab til gårdens værdi, når han ville be-

byrde sig med en gæld på 800 Rdl. At han 

desuden har været en meget driftig 

mand, beviser han ved at afbetale sin 

gæld i løbet af 5 år. 

 

Selvom ovenstående ikke er et bevis, kan 

man ikke se bort fra, at det taler for, at 

det kan være sådan. 
 

Fåborg, den 20. november 1937. 

A. Lundsgård 

 

Foto af de tidligere ejere. 

Tv. 2xtip-oldefar Henrik Jensen Lundsgaard 

(1796-1880) og th. Jens Andersen (1825-1901) 

og hustru Karen Hendrichsdatter Lundsgaard 

(1833-1888). Hun blev senere min tip-oldemor. 
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1. barn 

Sara Jensen 
Født: 23. september 1855 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 30. september 1855 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Død: 15. oktober 1855 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Begravet: 21. oktober 1855 på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, 

Sunds Herred, Svendborg Amt. 

 
2. barn 

Cigarhandler 

Anders Peter Jensen Lundsgaard 
Født: 16. august 1856 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Døbt: 24. august 1856 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Død: 1935. 

Mindst 5 børn: 

Karen Kirstine Lundsgaard 

Musikdirektør Karl Jensen Lundsgaard 

Klejnsmed Thorvald Jensen Lundsgaard 

Ejner Jensen Lundsgaard 

Guldsmed/Musiker Svend Jensen Lundsgaard 

 
3. barn 

Hendrik Jensen 
Født: 2. november 1858 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 7. november 1858 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Død: 4. august 1929 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Begravet: 9. august 1929 på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, 

Sunds Herred, Svendborg Amt. 

 
4. barn 

Rasmus Jensen 
Født: 19. august 1860 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Bind 6 - Tredje kapitel: 

Henriette Dorthea Jensen 
– Oldemors mange søskende 
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Døbt: 26. august 1860 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Gift: Med Kirsten Jørgensen. 

Bopæl: Trunderup Møllegaard, som de arvede da han giftede sig med 

Kirsten Jørgensen. 

Død: 6. juni 1942. 

Begravet på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, 

Svendborg Amt. 

Mindst 4 børn: 

Karen Jensen (1889-1960) 

Sara Jensen (1890-) 

Frederik Jensen (1893-) 

Marie Jensen (1895-) 

 
5. barn 

Træskomand 

Jens Jensen 
Født: 6. oktober 1862 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Døbt: 12. oktober 1862 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Død: 1945. 

 
6. barn 

Sara Jensen 
Født: 3. oktober 1864 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Døbt: 9. oktober 1864 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Gift: 21. december 1907 i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, 

Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 

med grd. Carl Christian Larsen. 

Død: 1951. 

Mindst 2 børn: 

Karen Sofie Larsen 

(1907-) 

Alfred Marius Larsen 

(1909-) 
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7. barn 

Henriette Dorthea Jensen (min senere oldemor) 
Født: 30. september 1866 på "Gl. Lundsgaard" i Trunderup, Kværndrup 

Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 7. oktober 1866  i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Gift: 27. september 1889 i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, 

Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt med husmand Hans Ni-

elsen. 

Bopæl: Ved ægteskabets indgåelse Sdr. Højrup, senere "Den gamle Kro-

gaard" i Ryslinge. 

Død: 27. februar 1927 i Ryslinge, Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svend-

borg Amt 

Begravet: 5. marts 1927 på Ryslinge Kirkegård, Ryslinge Sogn, Gudme 

Herred, Svendborg Amt 

Mindst 10 børn: 

Karen Marie Nielsen (1890-1952) 

Karl Frederik Nielsen (1891-1978) 

Anna Nielsen (1892-1958) 

Astrid Nielsen (1895-1979) 

Jens Nielsen (1896-1980) 

Ingeborg Nielsen (1898-1975) 

Johanne Nielsen (1900-1989) 

Kirsten Nielsen (1903-1976) 

Margrethe Nielsen (1905-1979) 

Niels Nielsen (1907-1989) 

 
8. barn 

Kgl. kammersanger 

Hans Christian Jensen Lundsgaard 
Født: 28. juli 1868 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, 

Svendborg Amt. 

Døbt: 9. august 1868 i Kværndrup Kirke, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Død: 27. februar 1933. 

Begravet: 1. marts 1933 på Gislev Kirkegård, Gislev Sogn, Gudme Her-

red, Svendborg Amt. 

 
9. barn 

Marie Kirstine Jensen 
Født: 21. april 1871 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Døbt: 11. juni 1871 i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, Ryslinge 

Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 

Gift: Med Søren Jensen (1867-1921). 

Død: 10. januar 1961 i Trunderup, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, 

Svendborg Amt. 
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Begravet på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, Sunds Herred, 

Svendborg Amt. 

Mindst 4 børn: 

Holger Jensen 

Ester Jensen 

Karen Jensen 

Frede Jensen 

 

10. barn 

Niels Jensen 
Født: 7. december 1874 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 27. december 1874  i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, 

Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 

Død: 8. august 1878 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Begravet: 11. august 1878 på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, 

Sunds Herred, Svendborg Amt. 

 

11. barn 

Sophie Jensen 
Født: 22. september 1876 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 17. december 1876  i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, 

Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 

Død: 6. februar 1877 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds Her-

red, Svendborg Amt. 

Begravet: 13. februar 1877 på Kværndrup Kirkegård, Kværndrup Sogn, 

Sunds Herred, Svendborg Amt. 

 

12. barn 

Sophie Nielsine Jensen 
Født: 7. september 1878 i Trunderup Dong, Kværndrup Sogn, Sunds 

Herred, Svendborg Amt. 

Døbt: 3. november 1878 i Nazarethkirken, Ryslinge Valgmenighed, 

Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 

Ugift. 

Død: 1945. 
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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). 

Bind 6 - Fjerde kapitel: 

Henriette Dorthea Jensen og Hans Nielsen 
- mine oldeforældre og hjemmet i Ryslinge 

 

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 Nielsen’s 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. 

1957 
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1992 

2010 (fra Google) 
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Henriette og Hans Nielsen’s stue 
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styrerinde, fordi Fischer's kone var død. 

Her lærte vi for øvrigt Fischer's datter og 

svigersøn at kende og deres børn. 

Da Astrid flyttede "tilbage til Ryslinge" 

inviterede hun en gang om året alle sine 

søskende + nogle af deres børn til 

"theselskab". 

 

Min mor besøgte Karl Frederik og Anna 

Marie og Jens i deres gartneri i Jyderup 

på Sjælland. Jens var ungkarl. Men Karl 

og Marie var gift med hinanden. 

De havde to drenge, Gert og Vagn Ove. 

De var også gift og havde børn. Gert vist-

De følgende sider består af billeder. De 

første sider af Henriette og Hans Niel-

sen's børn og bagerst en masse sider med 

familiefotos, primært af de voksne børn 

og deres efterkommere. 

 

Mormor's søskende husker jeg tydeligt - 

nogle af dem. 

Dem var vi -  min far og mor og søster - 

ofte sammen med. I hvert fald, når en af 

dem fyldte rundt år, rund fødselsdag, 

som vi sagde. 

Ofte var vi sammen hos gartner Fischer i 

Ringe til fest, hvor Margrete var husbe-

Bind 6 - Femte kapitel: 

Henriette Dorthea Jensen og Hans Nielsen 
- mine oldeforældre’s mange børn, 
deres familier og nogle af deres efterkommere 

Familiefoto 
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Billederne på modstående side: 

Øverst: Foto af familiens børn, minus Margre-

the og Niels, der ikke var født endnu. 

Men det er de på billedet til højre. 
 

Nederst: 7 søstre i Jels. Nederst th.: Et af de få 

billeder med min mormor. De fejrer vist en 

rund fødselsdag i gartner Fischer’s have. 

 

Billederne på denne side: 

Øverst: 7 søstre og Niels i Jels nogle år senere. 

Nederst: Søskendeflokken (Karen og Anna 

mangler) på trappestenen foran ”moster” 

Astrids hus. 

Øverst th.: Er det et ukendt foto med Anna og 

Karen. De øvrige er ukendte. 
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nok flere gange og Vagn Ove vistnok en 

enkelt gang. 

 

Han rejste for øvrigt til Kenya og skabte 

sig en tilværelse dér. (Det kan du læse 

om i en selvstædig artikel). 

Men han besøgte os hver sommer, når 

han holdt ferie i Danmark, og besøgte of-

te min mor efter min fars død. 

 

Anna og Kirsten hørte vi ikke så meget 

om. De blev begge gift og bosatte sig i 

Sønderjylland. 

 

Men vi besøgte Johanne og Frederik og 

deres døtre Doris og Elin. I starten boede 

de i Varde, hvor Frederik arbejdede på 

Ægpakkeriet (vitnok). Senere købte de en 

købmandshandel i Vejers ved Vesterha-

vet, hvor vi besøgte dem. På deres "gamle 

dage" boede de i Janderup ved Varde.  

 

Astrid boede og levede i Hellerup ved Kø-

benhavn. Der var hun "ung pige i huset" 

hos en el-installatør. Beyer og hans kone. 

Og hun kunne fortælle mange sjove histo-

rier om "de fine" derovre fra, når hun fe-

rierede i Ryslinge. (Læs artiklen side 45-

48 i hæftet om "Den gamle Krogaard"). 

 

Margrethe var husbestyrerinde hos gart-

ner Fischer på Assensvej i Ringe. Jeg har 

indtrykket, at hun var ligesom en kone i 

huset. Hun deltog i alt arbejde i hus, ha-

ve og gartneri-virksomheden. 

 

Ingeborg var den sikre "bastion". Altid 

slagfærdig, fuld af liv og morsomheder. 

Hun var god til at lave mad, derfor blev 

hun kogekone. Hun fik tidligt et barn. En 

datter, Gunhild. Blev ikke gift med fade-

ren. Men giftede sin senere med Valde-

mar Mogensen. De boede i Ringe. Vi har 

besøgt dem mindst 2 forskellige steder. 

Blev senere skilt og flyttede til Ryslinge 

"på sine gamle dage". 

 

Niels var uddannet karetmager hos min 

farfar sidst i 1920'erne. 

Siden flyttede han til Sjælland, blev gift 

med Esther, fik en datter, Solvejg. Blev 

senere skilt. 

 

Derefter giftede han sig for anden gang 

med Ingrid, som havde en Tatol-

forretning (eller bestyrede samme) i As-

næs på Sjælland. 

De besøgte mine forældre hvert år, når 

Niels havde sommerferie var karetmager-

virsomheden. 

 

De følgende sider viser lidt af  - og fra - 

mormor's søskende og familie. 

Mormor var den ældste (førstfødte). Der-

efter følger de i rækkefølge (så vidt mu-

ligt). 

Primært billeder, da det er ret begrænset 

med min viden om denne periode. 

 

Billederne på denne side: 

”Mostrene” Astrid og Margrethe bænket ved si-

den af hinanden til vores bryllup 6. november 

1976. 

Astrid var som en ”mormor” i familien, da vores 

rigtige mormor døde allerede da vi var små. 



 33 

Torben Olsen  Hjemmet i Ryslinge 
 

 

Billederne på denne side: 
 

Øverst: Foto til Astrid og Margrethe’s fødsels-

dag. De fyldte 50 og 60 år. 

Ellen og Kresten Jensen, Ingrid og Niels Niel-

sen, ”moster” Anna og Frederik fra Janderup. 
 

Nedenfor fødselarerne. 
 

Øverst th.: ”Mostrene” Kirsten, Johanne og An-

na med mænd og børn på udflugt. 
 

Nederst th.: ”Fru Jepsen” ? og ”mostrene” Kir-

sten og Johanne til 50 og 60 års fødselsdagsfest 

i gartner Fischer’s have i Ringe, 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 2 + hustru og barn nr. 4 (Jens): 

”Jyderup-klanen” 
- Karl F. Nielsen og ”tante” Marie (som min mor kaldte hende) 

med efterkommere og Jens Nielsen 
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Billederne på modstående side: 
 

Øverst: Portrætter af Karl Frederik og Anne Marie 

+ Jens. 

Jens forblev ungkarl - hele livet. 
 

Nederst: Ungdomsfoto af Karl Frederik  samt af gartne-

riet i Jyderup og  Karl Frederik, Anne Marie og  Jens 

ved gartneriet. 
 

Billederne på denne side: 

Øverst: Fra Karl Frederik og Anne Marie’s bryllup, 

den 20. maj 1918.  

Min mormor mangler, fordi hun blev hjemme for at am-

me Niels, der lige er født. 
 

Tv.: Et ungdomsbillede af ”den skønne” Anne Marie  
 

Nederst et foto fra Karl Frederik og Anne Marie’s sølv-

bryllup under 2. Verdenskrig. 
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Billederne på denne side: 
 

Øverst tv.: Karl og  Anne Marie foran drivhuset. 

 

Th.: Karl og Anne Marie sammen med Jens. 

 

I midten th.: Martha og Anne Marie, der spiller 

badminton i haven. 

 

Nederst: Karl, Gert, Karin, Anne Marie og Ger-

da. I baggrunden Jens. 

 

Billederne på modstående side: 
 

Øverst: Hele familien samlet. 

Bagerst Jens og Karl. 

I midten Gert og Vagn Ove med Vagn Ove’s 

børn, drengene  Ove og Lennart. 

 

Nederst: Nogle år senere. 

Stående: Ove, Jens, Karl, Vagn Ove og Lennart. 

Siddende: Gert med Karin på skødet, Gerda og 

Anne Marie. 
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Bind 6 - Femte kapitel - Børn af nr. 2: 

Karl og Anne Marie’s børn 
Vagn Ove og Gert, 
deres familier og efterkommere 

 

Karl Gert Nielsen med hustru og barn. (Gerda og Karin). 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 3 + ægtefælle og  børn: 

Anna og Kristen H. Kjeldsen 
- de boede ved Jels i Sønderjylland 

 

Billederne på modstående side: 
 

Øverst th.: Vagn Ove med hustru og børn. 

Nederst: Efter skilsmissen. - På vej til Kenya 

sammen med rejsekammeraterne. 

 

Familien  

Anna og 

Kristen 

Hokser 

Kjeldsen, 

Den ene 

gren af vores 

sønderjyske 

familie. 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 4 - forblev ugift: 

”Moster” Astrid 
”Moster” Astrid kan du læse om i hæfte 4: 

”Den gamle Krogaard”, side 45-48. 

Astrid’s konfirmationsbillede. I midten 50-år’s dagen i gartner 

Fischer’s  have. Astrid til vort bryllup i 1976. Nederst er det Astrid’s 

hus i 1945, hor mine forældre boede, da jeg  var lille. 



 41 

Torben Olsen  Mormor’s søskende og familie 

Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 5 - forblev også ugift: 

Jens Nielsen (gartneren fra Jyderup) 

Gartneriet i Jyderup. 

Jens ved  gartneriet i Jyderup. Karl, Anne Marie og Jens ved  gartneriet i Jyderup. 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 6: 

Ingeborg Nielsen 
- Kogekone af ”Guds nåde”. 
Lattermildhed var et andet af hendes våben 

Bind 6 - Femte kapitel - Ingeborg’s datter: 

Gunhild Mark Pedersen 
- født Nielsen 

Gunhild blev født uden for ægteskab.  

Faderen hed Gunnar Steen og ham ved 

jeg absolut intet om. 
 

Senere blev hun gift med Valdemar Mo-

gensen. Parret bosatte sig i Ringe. 

Senere gik de fra hinanden og blev skilt. 
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Datteren Gunhild boede i Rev-

ninge ved Kerteminde sam-

men med sin mand Anker. 
 

De fik 5 børn. Alle piger. 
 

Billederne: Øverst Gunhild, 

bl.a. med døtrene Terna og 

Merete. Et bryllupsfoto. Gun-

hild som ældre. Og Gunhild 

og Anker Mark Pedersen. 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 7: 

Johanne og Frederik Larsen 
- købmandsfamilien fra Vejers 

Når jeg skriver købmandsfamilien, er det 

fordi Frederik og Johanne købte en lille 

landhandel ved Vesterhavet i Vejers, som 

de langsomt byggede op til en stor køb-

mandsforretning. 

Billederne 

på denne 

side: 

 

Tv.: Ung-

domsfoto af 

Frederik. 

 

Th.: Portræt-

ter af Johan-

ne og Frede-

rik. 

 

Nederst: Hele 

familien foto-

graferet sam-

men. 
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Billederne på denne side: 

Frederik og Johanne i deres unge 

dage. 

Th.: Elin og Doris sammen med  

Kresten Jensen og Kristen Kjeld-

sen i Fischer’s have ved Margrethe 

og Astrid’s fødselsdage (60 og 50 

år). 

Th.: Fischer, Elin og Anker Mark 

Pedersen. 

Nederst tv: Gunhild flankeret af 

Terna og Elin. 

Nederst th.:Elin og Doris. 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 8: 

Kirsten og familien Kyed 
- et sønderjysk isæt i  familien 

Billederne på denne side: 

Portrætter af Kirsten Kyed og et af deres børn, 

Gunnar Kyed. 

Det nederste billede er vist ”en opstilling” af et 

”børne-folkedanser-hold”, hvor Kirsten var del-

tager. 

”Moster” Kirsten og Kyed-familien hørte 

vi ikke meget om, da jeg var barn og ung. 

Det var muligvis fordi de boede ”langt 

væk” helt ”nede” i Sønderjylland. 

Eller også var det fordi, de ikke gjorde 

”stort væsen af sig ”.  

Jeg ved det ikke. 
 

Når jeg omtaler Kirsten og øvrige som 

”moster” er det ikke mine mostre, men 

min mor’s (og hendes søskende) mostre. 

Men vi hørte aldrig andet fra min mor. 

”Moster” Astrid, ”moster” Margrethe osv. 
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”Moster” Margrethe var husbestyrerinde 

hos gartner Fischer på Assensvej i Ringe. 

 

Jeg har indtrykket af, at hun var ligesom 

en kone i huset. Hun deltog i alt arbejde i 

hus, have og gartneri-virksomheden. 

Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 9 
- (hun forblev også ugift): 

Margrethe Nielsen 

Margrethe fyl-

der 60 år og 2 

gymnastikfotos 
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Bind 6 - Femte kapitel - Barn nr. 10: 

Niels Nielsen 
- karetmageren fra Asnæs 

Niels var udlært karetmager hos min far-

far , Ole Chr. Olsen, i Ryslinge. 
 

Men det var før, vi blev i familie. 
 

Niels var gift 2 gange. 
 

Hans første kone hed Esther. Hende 

kendte vi ikke. Men de fik en datter sam-

men, Solvejg. 
 

Kone nr. 2 hed Ingrid. Hun havde (eller 

bestyrede) en Tatol-forretning i Asnæs på 

Sjælland. De fik vist ingen børn. 
 

Men de besøgte mine forældre hver som-

mer, når Niels havde fri fra 

(sommerferie) fra karetmagervirksomhe-

den. 
 

Jeg har indtrykket af, at de drog videre 

ud i sommerlandet, og muligvis besøgte 

de nogle af Niels’ søskende i Jylland. 
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Billederne på modstående side: 
 

Øverst: Portræt af Niels. 
 

Nedenfor er der 3 billeder af den unge Niels. 
 

Og nederst th: Et foto af Niels, Esther og Vagn Ove ved vandet. 
 

Denne side: 
 

Øverst: Esther og Niels i kajak. 
 

I midten: Formentlig Esther’s mor, samt Esther med Solvejg og 

Niels. 
 

Nederst er det Martha, Solvejg og Esther. 
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Billederne på modsatte side: 
 

Øverst er det Niels og Esther. 
 

Nederst tv.: Parrets bryllupsbillede. 
 

Nederst th.: Esther. 

 

Billederne på denne side: 
 

Øverst: Formentlig Esther’s mor, Esther, Solvejg og Niels. 
 

I midten: 2 billeder af Solvejg. 
 

Og herunder et af Esther med Solvejg på skødet. 
 

Nederst: Formentlig Esther’s mor, Esther, Solvejg og Niels. 

 

Jeg ved ikke, 

Hvor huset lå. 
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Billederne på denne side: 
 

Øverst tv.: Vagn Ove på besøg hos Esther. 
 

Th: Det eneste billede, jeg har, af 

Ingrid og Niels. 
 

Nederst: Niels hjemme i min far og mor’s stue i 

1976. 


