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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 
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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 omslaget og på modstående side (Mindepladsen): 
Stenen står på toppen af ”kæmpehøjen” i dét, der en gang i fordums tid blev kaldt ”anlægget”, som lå 

overfor den hedengangne Ryslinge Kro, nu indkørslen til Ryslinge Høj- og Efterskole og Ryslinge Sog-

nekirke foran gadekæret. 

”Kæmpehøjen” med bautastenen, som vel symboliserer et af de  oldtidsminder, man kan se overalt i 

landet og især på Fyn. 

 

Mindepladsen: 

Da det gamle fattighus i Ryslinge ved det midterste gadekær vest for præstens have blev flyttet ud 

mellem Ryslinge og Lørup nedenfor Graabjerg Banke for at give de fattige lejlighed til at hente deres 

mælk i begge byer, blev der en strid om, hvad der skulle gøres ved tomten, som oprindeligt var Ryslin-

gernes lergrav. Det trak op til proces om ejendomsretten. 
 

Den idérige pastor Clausen fik så gennemført, at pladsen skulle indrettes som mødeplads omkring et 

minde for kong Frederik VII. 

Det var en opgave, alle både i sognemenigheden og valgmenigheden kunne samles om. 

Der skete henvendelse til maler og antiqvarisk tegner Magnus Pedersen, København, som gav det 

smukke udkast til den mindehøj, som har prydet Ryslinge By og pladsen foran højskolen. 
 

Det hele var færdigt på Grundlovsdagen 1871, og 3.000 mennesker samledes om indvielsen af pladsen 

og afsløringen af mindestenen. 

De holdt ud trods regn og kulde og hørte i 4 timer de 7 talere, som ordstyreren, Birkedals svigersøn, 

lieutnant Speeyer, Ringe Apotek, gav ordet, efter at Clausen havde budt velkommen. Birkedal var ho-

vedtaleren. Han mindedes den folkelige konge, der skabte et kongeligt folk. Derefter talte Clausen, 

pastor Brandt, Ollerup, gårdejer Lars Frederiksen, Ryslinge, højskolelærer P. Thomsen, lærer Povlsen 

fra Sønderjylland og  Claus Berntsen. 
 

Ved et festmåltid på højskolen talte både Birkedal og Clausen om den kløft imellem de to menigheder, 

som nu skulle være udjævnet. 
 

Selve mindestenen for Fr. VII er en stor bautasten hugget ud af den svenske klippe som et nordisk 

symbol. Den står på en stejl jordkegle, hvis indre er en sokkel af stedets kampesten bundet sammen af 

dansk cement. 
 

På stenens forside står med runer  omkring sammenslynget drage- og korstegn, idet korset indram-

mer et hagekors, som tyskerne endnu ikke havde taget fra os: 
 

”DANSKE MÆND OG KVINDER 

REJSTE DENNE STEN TIL MINDE OM KONG FREDERIG DEN SYVENDE” 
 

Det er denne sten, vi har fået Emil Hansen til at benytte som omslagetegning til Ryslinge Sogns Hi-

storie. 

På stenens bagside ind mod mødepladsen står under egegrene og banner et vers af Mads Hansen: 
 

Den ånd, der hused 

i oldtids haller, 

som guder skabte, 

og kæmper kåred, 

genvagt ved Frederik 

den folkekære, 

hin drot den satte 

en evig bauta. 
 

Rundt om højen står mindre bautasten, hentet i Gudbjerg, for store mærkedage i kong Frederik VII 

regeringstid: 

Slaget ved Bov 9. april 1848, Fredericia 6. juli 1849, Grundloven 5. juni 1849, Slaget ved Isted 1850, 

Frederiksstad 4. oktober 1850, samt en med de store hærføreres navne, nemlig Læssøe, Schleppegrell, 

Bylow, Rye, Krogh, Helgesen. 

 

 

 

”Sakset” fra Ryslinge Sogns Historie, af H.M. Henriksen, udgivet i 1955, side 158-160. 
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Del 7 -  Kapitel 1 - Uddrag af: 
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Side 9-26 
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Side 9-26 
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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). 

 

”Den gamle Krogaard” 
- mine oldeforældre og hjemmet i Ryslinge 

 

Billederne på side 61: 

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  de følgende 2 sider: 

Nederst på denne side er billedet taget i 1950. 

Det samme er billedet øverst på næste side. 

Billedet nederst 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. 

Imellem ægteparret Henri-

ette Dorthea Nielsen og 

Hans Nielsen Hans’ søster 

Karen Methea Nielsen, der 

var tituleret sypige, noget 

man brugte meget hos unge 

piger, der ikke blev gift. I 

øvrigt døde hun temmelig 

ung. 
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1992 

2010 (fra Google) 
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Tøjstrup 

Ravnholt 
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Krumstrup 

Krumstrup Mølle 
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Motiv fra Dalshuse. Man betalte ”brooenge” for at passere ud mod Ravnholt. 

Ryslinge Sognekirke og Ryslinge Præstegaard ca. 1867. 
Højskolen første bygning i det gamle graverhus. Stilladset vidner om byggeaktivitet. 


