
Ryslinge i 1950’erne 
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Ryslinge i 1950’erne 
– hvordan så der ud og hvem boede der 

Jeg har tidligere skrevet lidt om forret-

ningerne i Ryslinge, men ikke noget om 

de mennesker, der boede dér eller hvor-

dan byen så ud. 

Og jeg kan naturligvis ikke gå i detaljer 

og fortælle om alle bygninger og menne-

sker, så det bliver lidt spredt fægtning. 

 
Landevejen gennem byen 

Ryslinge ligger på landevejen, der går fra 

Ringe til Gislev eller fra Ringe til Ørbæk, 

hvis man drejer til venstre i Fjellerup. 

På denne "hovedfærdselsåre" gennem by-

en ligger eller lå alle de oprindelige gårde 

og huse i det rigtig gamle Ryslinge. 

 

Det er ind imellem disse gårde og huse 

håndværkerne og senere forretningerne 

er kommet til. 

 

Hvis man cyklede en tur gennem byen fra 

Ringe mod Fjellerup, da jeg var barn, var 

det allerførste hus man mødte: 

 

Ryslinge set fra Fjellerup-siden. 
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(A): Blaakærvej 
 

(14): "Sprøjtehuset", som lå/ligger til høj-

re, når man kommer fra Ringe-siden. Det 

var her man i gamle dage opbevarede den 

hestetrukne brandsprøjte i et lille hus 

ved siden af beboelsen. I ”Sprøjtehuset” 

boede Svend Poulsen med familie. 

 

(12): Ved siden af ”Sprøjtehuset” lå/ligger 

et hus, som dengang hørte til gården 

overfor. Her boede vistnok en landbrugs-

medhjælper med familie. Dengang sagde 

vi en fodermester. 

 

(11): Overfor ligger gården "Højstrup". 

Dengang en halvstor, meget gammel gård 

(en af de første i det gamle Ryslinge). 

Ejeren kaldtes en proprietær. Han hed 

Svend Johansen og var hele livet utrolig 

gammeldags, konservativ. Det var vist 

den sidste store gård, der opgav hestene 

til fordel for traktor og hestetrukne kas-

sevogne til fordel for vogne med gummi-

hjul (gummivogne kaldte vi dem). 

 

(10): På hjørnet af dengang Troldestræ-

det (i dag Enghavevej = E) og Blåkærvej 

= A skråt overfor ”Højstrup” boede Svend 

Rasmussen og hans kone Andrea. Han 

blev kaldt Svend "Smør". Hvorfor ved jeg 

ikke. Men måske havde han engang ar-

bejdet på et mejeri.. Deres datter var rig-

tig gode venner med vores faster Karen. 

 

(8): Næste hus var Telefoncentralen. 

Dengang var der jo ikke mobiltelefon el-

ler computere eller Ipad eller automatisk 

telefon. 

Der sad en dame, som passede centralen 

(Ella "Central", sagde vi). 

Man ringede op til centraldamen og så 

sagde man nummeret på den, som man 
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ønskede at tale med eller man sagde blot 

navnet. Hun kunne jo huske alle numre-

ne udenad og så oprettede hun en forbin-

delsen ved at koble de to numre sammen 

med ledningerne og ringe op til abonnen-

ten. Når man så var færdig med samta-

len, lagde man røret på og ringede af. Så 

kunne hun høre, at vi var færdige og så 

hun trak stikket ud og satte det på plads 

igen. Derfor var det også hende, der kun-

ne se, hvis man var optaget med at tale 

med en anden, og det sagde hun så: 

"Gartner Hansen er optaget". 

 

(6): Efter centralen boede snedker Han-

sen, som bl.a. lavede og solgte møbler og 

ligkister. 

 

(4): Efter ham manufakturhandler Drey-

mann, som handlede med tøj og stof og 

alt til syning. 

 

(2B): Grønthandleren, som solgte grønt-

sager og blomster hed Lis Sax Nielsen. 

 

(2A): Det næste hus efter grønthandlen, 

som for øvrigt var bygget sammen med 

grøntbutikken, ved jeg ikke noget om. 

 

Så vender vi og går til-

bage igen over på den 

anden side. 

 

(1): I nr. 1 boede vist 

nok… æh… nåe... jo... 

Poul ”Maler” . 

 

(3): Før af slagteren lå 

et hus, som jeg ikke 

husker, hvem boede i. 

 

(5): Men overfor grønt-

handlen boede slagter 

Robert Jørgensen, som 

foruden at slagte dyr 

havde forretning, som 

bl.a. konen passede. 

Edith hed hun. 

(7): Og overfor Telefoncentralen ligger et 

hus, hvor - så vidt jeg husker - Harald 

Lolk boede sammen med sin familie. 

 

Bager Jørgensens Bageri og Konditori lå 

henne på hjørnet af Blaakærvej og Heste-

havevej, men den ejendom er revet ned. 

Det var for øvrigt ham med brødturen. 

 

Der er nu parkeringsplads og bageriet lå 

som nr. 1 på Ryslingegyden/Hestehave-

vej. Mere om det senere. 

 

Efter bageren delte vejen sig. Kørte man 

til højre, kom man, som sagt ud ad 

Ryslingegyden mod Hestehaveskoven (i 

dag Hestehavevej). Lige ud var videre 

gennem byen mod Fjellerup, Gislev og 

Ørbæk. 

 

På modsatte hjørne lå bager Nielsens Ba-

geri. Det kommer vi til lige om lidt. 

 

Det var store forhold, dengang. Tænk sig, 

2 bagere i den lille by. 

Maleri af bager Jørgensens Bageri, som det så 

ud i min barndom, inden det blev nedrevet. 
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(B): Rødamsvej 
 

Det første stykke af Rødamsvej går fra 

cykelhandleren til anlægget. Der er ingen 

nr. 1, kun Bager Nielsens hus, som må-

ske godt kunne være det første, men det 

ligger altså på Hestehavevej, som nr. 2A. 

 

(2): Vi starter altså med nr. 2, cykelhand-

ler Clausens hus og værksted, senere to-

bakshandler Chr. Jensen. 

I de senere år også kaldet ”Tidselhuset”, 

fordi det stod tomt og forladt og der groe-

de tidsler i butiksvinduet. Huset er nu 

revet ned. 

 

(4): Ved siden af cykelhandleren lå køb-

mand Pedersens "store købmandsforret-

ning". 

 

(6): Den oprindelige gård, som lå her hed 

”Kildegaard”. Men den blev flyttet ud om-

kring 1880 og genopført på Ryslingegy-

den (i dag Hestehavevej) som nr. 41. 

Hvad Rødamsvej nr.6 hedder i dag ved 

jeg ikke. Blot at det var Aage Witt med 

familie, der boede der i min barndom. 

 

(8): I nr. 8 ved siden af købmanden lå 

(ligger) ”Den hvide dames hus”. Det blev 

hun kaldt fordi hun altid gik i hvidt tøj, 

alt i hendes hus var hvidt (sagde man) og 

så var hun ”relgiøs” (vistnok). 

 

Bagved det hus lå et andet hus, som blev 

købt og nedrevet af smeden, Poul Ras-

mussen, der opførte en maskinhal, som 

han brugte i mange år til brugte land-

brugsmaskiner.  

 

(10): Efter det ”Den hvide dames hus” bo-

ede Thomas Nielsen med kone og 2 døtre. 
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(3): Så går vi tilbage og over på den an-

den side. 

Den første forretning efter bageren var 

Tatol, som hr. og fru Jensen havde - 

"Tatol-Jensen's", sagde man. De solgte 

bl.a.  kolonial, rengørings- og hygiejnear-

tikler og damelingeri. 

 

(5): Ved siden af Tatol var Poul "Smed" 

Rasmussen og mekaniker Philipsen. 

 

(7): Og på hjørnet lå ”Englehuset”. Eigil 

Mortensen og hans kone havde også et is-

hus og de var vistnok nogle af de første 

der solgte varme pølser, senere hot-dogs. 

Huset er senere nedrevet ligesom meka-

nikerværkstedet. 

 

Så kom vi til anlægget med kæmpehøjen. 

Der lå gadekæret og bag ved det, Dam-

gaard, Højskolen, Sognekirken og 

Præstegaarden. 

 

(12+14): Overfor anlægget lå skomager 

Hansen og kroen, hvis huse var bygget 

sammen. 

 

Dele af kroen brændte for nogle år siden 

og krobygningen er nu nedrevet, hvor-

imod skomager Hansen hus er bevaret. 
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Beboerne, som boede fra kroen og hen til 

gartner Rosenlund, altså fra nr. 9 til 15 

og fra nr. 16 til 24, som jo var min fars og 

mors ”gamle” naboer på Rødamsvej, har 

jeg skrevet om  i kapitlerne 1, 4 og 9. 

 

(9): Vi starter med huset lige efter anlæg-

get, nemlig "moster" Astrid's hus, der, 

hvor jeg boede de første år af mit liv. 

 

(11): Ved siden af os boede murer Kjær, 

Jakob og Marie. De havde et ægtepar bo-

ende til leje ovenpå. 

(13): Derefter Ebbe Nielsen, som var el-

installatør. 

 

(15): Nr. 15 er ”Den gamle Krogaard” el-

ler måske rettede resterne af den. 

Den var jo tidligere beboet af min mor-

mors forældre og hendes søskende. Går-

den har været i slægtens eje i flere 

slægsled bagud i tiden. 

Det kan du læse om i min slægtshistorie. 

 

Så bevæger vi os over på den anden side 

af vejen. 
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(16): Nr. 16 tilhørte Kristian og Helga Pe-

dersen (Tuborg-depotet), hvor min lege-

kammerat Hans Kurt boede. 

Da de rejste til Ringe blev huset solgt til 

malermester Ove Petersen. 

 

(18): Dernæst højskolelærer Hannerups 

hus. 

 

(20): Så kommer Chr. M. Pedersen og 

hans kone. Han var tidlige brugsuddeler i 

Ryslinge Brugsforening. Nu var han be-

styrer i Ryslinge Andelskasse, byens og 

egnens pengeinstitut. 

 

(22): Ved siden af tømrermester Højkær-

Larsen, hvor jeg legede meget som lille. 

 

(24): Og endelig, i nr. 24, Yndiegns gård. 

 

(30+32): Efter Yndiegns gård følger Ro-

senlunds Gartneri. 

(38): Holger "Vognmand" boende i et lille 

stråtækt hus længe omme i byen, hvor 

også 

 

(33): En af sognets Forskoler, hvor An-

drea Winther var den myndige lærerinde. 

 

(42): Skråt overfor Forskolen lå Andels-

fryseriet og sognefoged Max Mortensen’s 

ejendom. 

 

(bb): Så følger et par gårde, bl.a. Dals-

lund på vejen ned mod gården ”Sofien-

lund”og nogle huse. Og lidt efter er vi ude 

af Ryslinge og på vej mod Fjellerup. 

 
Holger "Vognmand" 

hed egentlig Christensen til efternavn. 

Ligesom sin far - der var død for mange 

år siden - var Holger blevet mælkemand. 

Da faderen levede foregik transporten til 

og fra mejeriet med hestevogn. Holger 

Ryslinge set fra Fjellerup-siden mog Tøjstrup. 
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ger det handicap, at han stammede. Især 

når han blev rigtig ivrig, kneb det med at 

får ordene ud af munden. 

Men vi, der kendte ham, var jo ligeglade. 

For Holger "Vognmand" var Holger 

"Vognmand". Rar, hjælpsom og omgænge-

lig. 

Han kom meget på min fars værksted, 

når der var noget, der skulle repareres på 

lastbilens lad. Og det var også altid Hol-

ger, der fragtede ting og sager for karet-

mageren. 

havde  lastbil. Han kørte rundt til bøn-

derne (landmændene) på sin rute og hen-

tede deres mælkejunger og fragtede dem 

til mejeriet. På retur-turen havde han 

bl.a. valle med, et restprodukt fra smør-

kernen, som bønderne brugte til at fodre 

deres grise med sammen med "grut", som 

var valset korn. 

Senere fik Holger også "en mælketur", 

hvor han solgte og leverede mælk, sød- og 

kærnemælk, samt smør og fløde, plus is-

blokke til folk. 

 

Endnu senere blev det Erling "Mælke-

mand" Rasmussen der overtog turen. 

Han var søn af Hans "Skrædder" omme i 

Troldestrædet. Erling og hans kone, Else, 

overtog senere Tatol-forretningen, der 

blev omdannet til en købmandshandel. 

Men det er en helt anden historie. 

Efter "mælkedagene" blev Holger så mere 

og mere vognmand. Ham ringede man til, 

når vi manglede grus og sten, når vi skul-

le have flyttet et eller andet. Holger og 

hans lastbil var et. Uheldigvis havde Hol-

Udsigt mod ”Dalslund” - ”Sofienlund” og Ravnholtsskoven. 
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(C): Hestehavevej 
 

Hvis vi vender tilbage til Ryslingegyden, 

som i dag hedder Hestehavevej, så lå/

ligger der en del huse, som jeg ikke omta-

ler, dels er de uinteressante, dels kan jeg 

ikke huske, hvem der boede i dem. 

 

(1): Jeg er nødt til at nævne bagermester 

Jørgensen igen. For hans bageri lå jo dér, 

hvor parkeringspladsen er i dag. 

 

(2A): På hjørnet overfor lå byens anden 

bager, bager Nielsen. 

 

(2B): Men efter bager Nielsen lå et hus, 

som nu er nedrevet. I det boede Karl og 

Anna, som havde et ismejeri i nabohuset 

(det næste hus), som tilhørte Peter Mad-

sen. 

(4): Der hvor Grillen/Bodegaen er i dag. 

 

(3A): På den anden side af vejen lå Lyn-

ge's tobaks- og bladhandel med tipskiosk. 

Lynge var også el-installatør. I den mod-

satte side af huset havde Holger "Barber" 

Madsen sin lille herrefrisørsalon. Huset 

brændte for nogle år siden. Nedrevet. 

 

(3B): I Nabohuset havde Valdemar An-

dersen sin viktualiehandel nede i kælde-

ren. 

”Den lille fedevarehandler”. ”Lille” på 

grund af størrelsen af manden eller for-

retningen? - Tja…? Bum... Bum... 

”Fedevarerhandler” da han ikke var slag-

ter og derfor kun måtte handle med på-

læg og udskåret kød. Har jeg hørt. 

Det hus blev revet ned efter Lynges ejen-

dom var brændt, da det var meget beska-

diget. 

Foto fra 1949 

Torben Olsen 
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(5): Nr. 5 tilhørte Marius ”Træskomand” 

Pedersen, en bror til ”Kig-Jens”. 

Du kan nok høre at folk blev kaldt ved 

øgenavne eller deres beskæftigelse. 

 

(7): Så kommer vi til Bygum Andersens 

hus. 

Hans forældre havde vistnok haft ”per-

sillegartneri” førhen. 

Bygum Andersen havde bl.a. arbejdet på 

Ryslinge Trævarefabrik. Men havde væ-

ret ude for en arbejdsulykke, hvor han 

mistede noget af sin ene arm. 

Jeg husker ham altid, fordi det var ham, 

der var opkræver for ”Julens Glæde”. 

 
Julens Glæde 

En slags opsparingsforening, hvor man 

hver lønningsdag indbetalte et beløb, 

stort eller lille. 

Én gang om året, nemlig til jul, fik man 

så udbetalt det opsparede beløb, vistnok 

uden renter. Så havde man nogle penge, 

som man kunne bruge til gaver og mad. 

 

(6): Overfor lå/ligger et stort hus, hvor 

der vistnok var forretning i min barndom. 

Husker ikke hvad. 

Men vist også ”Lillebilsforretning” (da-

tidens Taxa) og køreskole. Det blev dre-

vet af Mette og Gunnar Nielsen. 

(9): I nr. 9 mener jeg der boede en mand, 

der vistnok hed Carl Sølyst+Efternavn, 

sammen med sin kone og børn. 

 

(11): I nabohuset var det Helge "Barber" 

Madsen, der havde sin herrefrisørsalon. 

Hans kone, Karen, havde for øvrigt va-

skeri. Og de to gange frisør Madsen var 

ikke i familie. 

 

(13+15): Et par huse, hvor jeg ikke hu-

sker beboerne. 

 

(8): Men overfor boede direktør Harry Fa-

ber og Anna Faber i ”Ryslingehus”. 
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En stort, langt gult hus, som førhen hav-

de været stuehuset i det gamle 

”Vestergaard”. Men det var før min tid. 

 

(17): Over på den anden side igen, følger 

et hus, hvor flere ansatte ved Fabers Fa-

briker har boet, Bl.a. Bohardt og Holdt. 

 

(19): Inden vi når til Brugsen lå et hus, 

hvor mekaniker Philipsen boede. Det er  

nedrevet. 

 

Så er vi nået til Brugsen. 

 

(14): Overfor Brugsen boede Molly og Ju-

lius Pedersen. 

 

(16): Ved siden af ligger ”Fotograf-huset”. 

Oprindelig var det fotograf Chr. Hansen, 

senere fotograf Frederik Tornøe og efter 

hans død forsatte enken, Dagmar Tornøe. 

Alle har haft en virkelig stor rolle i næ-

sten flere generationer, fordi fantastik 

mange fotooptagelser har bevirket, at ik-

ke alene byen og egnen, men også de fle-

ste familier er blev foreviget. Det er og 

har været uvurderligt for lokal- og fami-

liehistorierne. 

 

I min barndom var det fotograf Axel Pe-

dersen, der havde atelier. 

Axel havde for øvrigt vistnok haft polio 

som yngre og havde "klumpfod" og gik 

derfor med en specialsyet sko/støvle lige-

som fru Christensen nede i Friskolen. 

 

Efter "Fotograf-huset" kom, efter et par 

huse, jernbanen og Fabers Fabriker, der-

efter karetmageren (mit barndomshjem). 

Herefter var det gårde og huse uden for-

retninger på vejen ud mod Hestehavesko-

ven. Dem vender jeg senere tilbage til.  

Udsigt over byen fra Ringe-siden. 
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(3): Så fulgte Anna Elmers hus, som lå 

dér, hvor Brugsens bezinanlæg og parke-

ringsplads er nu. Hun var vistnok en æl-

dre pensioneret lærerinde.  

Hos hende kom vores faster Karen for øv-

rigt til at bo til leje, da vi flyttede ind i 

karetmagerboligen. 

 

(5): I det næste hus boede en ældre frø-

ken. Frøken Errboe som var organist i 

Sognekirken. 

 

(D): Banevænget 
 

Vejen hen forbi Brugsen hen mod statio-

nen blev naturligt nok kaldt Stationsvej. 

Nu hedder den officielt Banevænget. 

 

(1): Ryslinge Brugsforening lå/ligger på 

hjørnet af Hestehavevej og Banevænget 

og Ryslinge Andelskasse havde et lokale i 

den ene ende af Brugsbygningen. 

Brugsen og ”Fotografhuset” i forgrunden. 
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(E): Enghavevej 
 

Så runder vi hjørnet og kommer om på 

Troldestrædet. I dag Enghavevej. 

 

(20): På hjørnet af Stationsvej og Trolde-

strædet ligger Børge Mogensens villa. 

Børge var den ene af Trævarefabrikant 

Alfred Mogensens sønner. 

 

Derefter ligger på begge sider Ryslinge 

Trævarefabrik. 

 

(13): Og ved siden af  fabrikken Frede 

Mogensens hus. Han var den anden af 

Alfred Mogensens sønner. 

 

(18): Så fulgte Ryslinge Elværk. Det blev 

senere overtaget af  Erik ”Mekaniker” 

Hansen. 

 

(16): Næste hus tilhørte Trævarefabri-

kant Alfred Mogensen. Det var hans pri-

vate bolig. 

 

(12): Oppe bagved Mogensen hus boede 

Svend Larsen. Han var i mange år dilet-

tant-instruktør i Ryslinge Sangforening. 

Huset blev senere overtaget af hans søn 

Eigil Larsen og konen, Sonja, som var da-

mefrisør. 

 

(10): Så følger ”Skrædderhans” hus. 

Skrædder Hans Rasmussen med sin fa-

milie. 

 

(8): Derfter vejmand Brehmer. 

 

(6): Brøndgraver Madsen. 

 

(2): Og sidst postbud Nicolajsen. Inden vi 

atter når rundt og ender ved Blåkærvej, 

landevejen fra Ringe mod Fjellerup. 

 

Som det sikkert fremgår, er det primært i 

den del af byen, hvor jeg selv boede, jeg 

har fortalt lidt om. 

Der er selvfølgelig også beretninger om 

huse og personer længere omme i byen, 

men jeg har først og fremmest nævnt 

dem, som var vigtige for mig. 

Senere i dette kapitel viser jeg nogle af 

husene tæt på Hestehavevej (min barn-

domsvej) og fortæller lidt om naboerne. 

 
Alt i alt: 

Ryslinge var kun en flueklat på Dan-

markskortet. Men det var herfra min ver-

den gik. 
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Ryslinge Trævarefabrik 1949. 

Ryslinge Trævarefabrik 1951. 
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Naboerne og nabolaget 
– lidt om, hvem der boede der 

 tet om på det, der dengang hed Hudager-

gyden, det senere Ryslingegyden, nu He-

stehavevej. Og Vestergaard blev flyttet 

ud og nybygget længere ude ad Hesteha-

vevej. 

Fabers gamle stuehus blev i årenes løb 

restaureret og moderniseret, så det frem-

stod slet ikke, som det gamle stuehus, det 

engang havde været. 

Men her boede familien Faber altså.  

 

(24): Vores hus, dvs. min fars værksted 

og karetmagerboligen havde nr. 24.  

 

(27): Overfor mine forældre, på "Ny-

gaard", boende Anna og Marius Nielsen 

og deres pleje/adoptivdatter Lise. De drev 

et mindre landbrug. Dem kom min far og 

mor meget sammen med. Men Lise, dat-

teren, var nogle år ældre end jeg, så det 

var først da vi blev unge vi så lidt til hin-

anden. Der boede også gennem en del år, 

inden hun døde, Marius' mor, som aldrig 

hed andet end Bedstemor. 

 

(33): Også på den anden siden af vejen, 

overfor os, i det hvide hus, boede Cecilie 

og Jens Christiansen. Han var snedker 

og arbejde bl.a. hos snedker Hansen 

"omme i byen". Dem kom mine forældre 

også en del sammen med. 2 børn, dreng 

og pige, Valdemar og Heli. Også yngre 

end jeg. Det var først, da vi blev unge, at 

vi kom lidt sammen, Valdemar og jeg. 

 

(35): Næstefter boede Hans Laurits med 

kone og vistnok 3 eller 4 børn. Bl.a. Lis, 

Palle og Mogens. Heller ikke de var mine 

legekammerater. 

 

(37): Vores faster Karen kom til at bo - i 

"Villa Otte".  Jeg kender ikke baggrunden 

Året er nu ca. 1956 
 

(F): Hestehavevej 
 

(22): Ved siden af os lå Fabers Fabriker, 

hvis man kan kalde det for en nabo. 

 

Fabrikken lå langs med jernbanen og de 

havde fået anlagt et "ladespor", så der 

kunne rangeres en togvogn ind til fabrik-

ken, hvor man så kunne læsse varer af og 

på. 

 

Næsten alle i Ryslinge havde eller havde 

haft en eller anden berøring med Fabers 

Fabriker. Enten arbejdede man der selv, 

eller ens kone eller mand gjorde, måske 

et eller flere børn, naboen, genboen. Alle 

kendte jo hinanden, derfor vidste man 

også, hvad folk lavede. Byen levede af 

denne store virksomhed, egnen gjorde, for 

det var Midtfyns største arbejdsplads - 

dengang. 

 

(22): Ovenpå "Villa Vesta", som Fabers 

hus hed, boede Viola og Ernst Langelund 

med deres to børn, Gitte og Erik. Lange-

lund var el-installatør på fabrikken og 

Viola arbejdede på kontoret. Deres børn 

var yngre end jeg, så dem legede jeg stort 

set ikke med. 

 

I øvrigt boede Faber's slet ikke i "Villa 

Vesta", mere. De havde et større hus, 

"Ryslingehus", længere henne mod byen. 

Det store hus, som de boede i, havde i ti-

dernes morgen været stuehuset på en 

gård, der hed Vestergaard og som den-

gang var tvillingegård til Damgaard om-

me ved Ryslinge Højskole. 

Den blev senere opkøbt af Faber og flyt-
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for navnet. Det er det sidste hus inden 

det lille stykke mark, som hørte til Kilde-

gården. 

Hun købte huset af nogle ældre menne-

sker sidst i 50'erne og det blev, de næste 

mange år, mit og især min søster Jette's 

fristed. 

Som jeg fortalte tidligere blev hun vores 

"reserve-bedsteforældre". Hun var vores 

faste barnepige og det var vist også der, 

Jette "flygtede" hen, hvis "bølgerne var 

gået lidt højt" derhjemme. 

 

(26): Ved siden af karetmagerens hus, 

nabohuset, modsat Faber's, lå "Lille" Ma-

ren's hus. 

Her boede, da vi flyttede ind, Hans Kri-

stensen (Hans Kræs'n) sammen med sin 

ugifte datter Maren. 

Hans "Kræs'n" og hans afdøde kone hav-

de haft "Nygaard", men den var nu over-

taget af Anna og Marius Nielsen. Så den 

nu gamle enkemand og hans ugifte datter 

havde bygget et mindre hus som aftægts-

bolig. 

Han døde nogle år efter, men Maren blev 

boende i huset. 

Hun var lille, krumrygget og skeløjet. 

"Lidt til en side", som vi siger her på Fyn, 

om en person, der dels ser anderledes ud, 

dels er lidt "underfrankeret". Men hun 

var sød og rar, utrolig hjælpsom. "Hun 

ku' ette gøre æn kat fortræ'", som også er 

et fynsk udtryk, om et rart menneske. 

Marens hus blev senere købt af Fabers 

Fabriker og er nu nedrevet. 

 

Imellem Marens hus og det næste hus 

førte vejen ind til Fabers Fabriker. Vejen 

hed naturligvis Fabervej. 

 

(28): På den anden side af Fabervej lå 

(ligger) et gult murstenshus. 

Det tilhørte Fabers Fabriker og her boede 

Leif og Karen Møller Jensen (Mølleren 

eller Møller Jensen og fru Møller Jensen, 

som vi kaldte dem. Ingen fornavne der). 

Han var ingeniør og ansat hos Faber. 

De havde 3 børn. Inge, Anne-Lise og Hen-

ning, Sidstnævnte hed ikke andet end 

"Knøws". Pigerne var ældre end jeg, men 

"Knøws" og jeg tilbragte rigtig mange ti-

mer sammen gennem barndommen. 

Hos Møller Jensen's var der "højt til lof-

tet". Varm kakao og hjemmebagt gra-

hamsbrød med ost og syltetøj, ingen løfte-

de pegefingre, Märklin-tog i kælderen, 

klaver i stuen. 

Møller Jensen var "Hjemmeværns-

mand" (vi kaldte det Søndagssoldat). Han 

var på øvelse i Borris i Jylland mindst én 

gang om året. 

Karen var hjemmegående. 

De spillede Bridge med "de fine" i Ringe. 

Men selv var de absolut ikke "fine på 

den". Der var både husrum og hjerterum. 

Dem glemmer jeg aldrig. Jeg bliver helt 

varm indeni. For hold da helt k..., hvor 

har jeg tilbragt utroligt mange dejlige 

stunder dér. Snøft. 

 
Nå - videre hen ad vejen 

(30): Ved siden af Møller Jensen's boede 

"Murer" Jensen. Alfred og Gerda, hed de. 

Deres søn er Jens Christian Jensen, også 

murermester, men han er også lidt ældre 

end jeg, så han blev heller ikke én, jeg 

legede med. 

 

(32): Derefter 2 huse, som næsten er ens. 

Efter "Murer" Jensen eksportchef hos Fa-

ber, Rasmussen og kone. Husker dem ik-

ke. 

 

(34): Så fulgte familien Hansen. Kaj var 

vistnok indkøbschef hos Faber. Konen 

hed Lis. 2 døtre. Anne-Grete og Inge-Lise. 

Yngre end jeg. Men Anne-Grete legede 

jeg lidt med, for hun var veninde med 

Jette Munk på Kildegården.  

 

(36): I det sidste hus inden marken boede 

Karl Pedersen og Inger med deres børn. 

Karl var ingeniør hos Faber. Børnene 

yngre end jeg, så det blev heller ikke mi-

ne legekammerater. 
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Maegaard 

(38): Efter deres hus var der mark ud til 

Maegaard og bag Maegaard atter mark 

ud til Hestehaveskoven. 

 
Kildegaard 

(41): På den modsatte side, efter faster 

Karens hus, var der en mark inden man 

kom hen til alléen, som førte ned til Kil-

degaard. 

På Kildegaard boede Arne Munk og hans 

kone Kristiane. Hun kaldte sig "Danne" 

og hed aldrig andet. Hvordan og hvornår 

hun havde fået det navn, ved jeg ikke. 

"Danne" Munk. 

De havde tre børn. Ulla, et par år ældre 

end jeg, Benny, ca. 3/4 år ældre end jeg 

og Jette, ca. 3/4 år yngre end jeg. 

Kildegaarden og Benny og Jette blev mit 

bedste legested og legekammerater de 

kommende år. Kunne man ikke finde 

mig, så var det helt sikkert, at jeg var 

sammen med dem. 

 
Vestergaard 

(43): Efter Kildegaard lå Vestergaard. 

Ældre mennesker. Voksne børn. 

 

Derefter et åbent stykke mark. Vester-

marken hed det. 

(45): Børnehjemmet "Vesterbo". 

Vesterbo var oprindelig en lægebolig. 

Senere blev det et børnehjem, der lededes 

dygtigt og kompetent af den varmhjerte-

de Marie "Ada" Hansen, en ældre syge-

plejerske med stor forståelse for børn og 

børns behov. 

Ada var som en mor for 

den lille flok, der var 

kommet i hendes vare-

tægt. 

Otte til ti børn var de 

ad gangen, just ikke 

flere end der ofte var i 

de omkringliggende 

huse. 

Hjælpsomheden var 

stor i det lille samfund, og da det kom by-

ens handlende for øre, at det kneb på bør-

nehjemmet, enedes de hurtigt om en ind-

samling, så stedet igen kom på fode. 

 

Ada havde en adopteret datter, Hedvig 

Børsen, som tog over da kræfterne be-

gyndte at svinde, men stedet fortsatte i 

samme ånd som altid, og børnene hang 

ved deres gamle hjem. 

 

Efter ”Vesterbo” flere gårde og huse in-

den Hestehaveskoven. 
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Chr. Fabervej 
 

Og så havde jeg nær glemt Fabervej. Der 

lå nemlig 2 huse. 

 

(1): I det første boede Henning og Inge-

lise sammen med deres mor og far. 

Ingelise var den ældste, men Henning le-

gede jeg meget med. Vi var jævnaldrende. 

 

De var for øvrigt nogle af de første, der 

fik fjernsyn, så det benyttede vi unger os 

en del af, nemlig at invitere os selv ind 

for at se "Andy Pandy" eller "Robin 

Hood". Dengang i sort/hvid. 

Det var vist ikke altid lige populært, så 

Hennings mor sagde nogen gange nej, 

når vi spurgte om lov. 

 

På 1. sal boede en enlig mor med sin dat-

ter. De havde en kat, der hed "Figaro". 

Og tit om aftenen, når jeg var kommet i 

seng, kunne vi høre pigen kalde på kat-

ten: "Figaro!!! Figaro!!! Figaro. Figaro. 

Fiiigaaaro!!!" Om katten så kom hjem, 

ved jeg ikke. 

Fabers Fabriker 1966. 

(3): I hus nr. 2 boede en jødisk familie. 

Hr. og fru Berkowitz. Han var vist regn-

skabsmedarbejder hos Fabers. De havde 

2 børn, Peter og Ruth, som også kom en 

del hos os og som min søster Jette og jeg 

legede med. 

Desværre døde hr. Berkowitz nogle få år 

senere og konen og børnene flyttede til 

København. 

Derefter kom et ægtepar uden børn. In-

ger og Ejner Bjerne Jensen. Dem kom mi-

ne forældre også sammen med. De var 

barnløse, men blev ferieforældre for en 

pige fra Sydslesvig, Renate, som kom 

hvert år i sin sommerferie. Gad vide, 

hvad der er blevet af den søde pige. Nå. 

Videre. 

 

Det var lidt om de beboere, som boede på 

"vores" side af banen. Selvfølgelig var der 

også nogle af byens andre familier, som 

min far og mor kom mere eller mindre 

sammen med. 

Især mange af dem, som var naboer, da 

vi boede "omme" i "moster" Astrid's hus. 

Ligesom der var andre børn, som vi lege-

de med. 
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