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Ole og Dagmar’s liv 
– min farfar og farmor 

Nyt karetmagerværksted i Ryslinge 

Det følgende er en sammenfatning af det, 

som min far (Johannes Olsen) fortalte om 

sin far, den første karetmager (Ole Chr. 

Olsen) i Ryslinge: 

 

Ole Christian Olsen 
Født 8. oktober 1874 i Davinde. 

Bondesøn fra Davinde Mark, hvor han er 

4. barn af en børneflok på 12. 

Faderen, Hans Olsen, er fæstet under 

Sanderumgaard, og moderen, Karen Ol-

sen (f. Hansen), passer hjemmet, et min-

dre husmandsbrug. 

Efter endt skolegang kommer han for-

mentlig ud at tjene. 

Derefter soldatertjeneste i Nyborg. 

Så kommer han i lære som hjulmager hos 

Otto Andersen, Birkum Kohave. 

Er elev på Høng Håndværkerskole på 

Sjælland. 

Arbejder forskellige steder som hjul- og 

karetmagersvend på Fyn. 

Han ender hos karetmager Knud Hansen 

i Refsvindinge, hvor han bliver kæreste 

med min (senere) farmor, som er møller-

datter fra den stedlige (vind)mølle. 

(Læs også min far, Johannes Olsen’s arti-

kel om ”Karetmagerværkstedet i Ryslin-

ge”, samt historien om ”Refsvindinge 

Mølle”). 

 

I min farfar's notesbog fra dengang kan 

man læse udkastet til et avertissement 

(= en annonce), hvor Ole ønsker at leje et 

lokale i Ryslinge, hvor han kan begynde 

et karetmagerværksted. 

 
Teksten lyder sådan her: 

"Karetmagerværksted eller i Mangel der 

af anden Værkstedsplads hvor der er Mu-

lighed for at en saadan Forretning kan 

oparbejdes ønskes til Leje straks eller se-

nere. 

Karetmagersvend Olsen, Ringe 

NB. Vedkommende er ugift". 

 

På det tidspunkt bor han tilsyneladende i 

Ringe, men må kort efter være flyttet til 

Ryslinge, for det er her, han åbner sin ka-

retmagerforretning: 

 

På modstående side i notesbogen + næste 

side finder man et udkast til et avertisse-

ment, hvor det bekendtgøres, at han den 

1. juli 1903 starter Hjul- og Karetmager-

forretning i pensioneret lærer Andersens 

ejendom (”Villa Arnfred”) ved Ryslinge 

Station. 

 

"Karetmagerforretning i Ryslinge 

Undertegnede begynder til første Juli en 

Hjul og Karetmagerforretning i pens. Læ-

rer Andersens Ejendom ved Ryslinge Sta-

tion Og anbefaler sig herved med 

alt til Faget henhørende såvel Nyt som 

Reparationsarbejde. 

Ved i flere Aar at have gjordt Indkøb af 

Materialer ser jeg mig i Stand til at levere 

disse i god og tør Tilstand og mit Maal 

skal være at levere saa solidt og smukt Ar-

bejde som muligt til rimelige Priser." 

 

Ejendommen lå, hvor Brugsen’s benzin-

anlæg og parkeringsplads er i dag. Her 

starter han sin virksomhed i baghuset.  

Billederne på modstående side: 

 

Øverst: Avertissementet (annoncen), hvor Ole 

ønsker at leje et lokale. 

 

Nederst: Udkastet i lommebogen, hvor han be-

kendtgører starten af sin karetmagerforretning. 
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Øverst: Lærer Andersens ejendom, hvor Ole 

startede sin karetmagerforretning i baghuset. 

Brugsens nuværende P-plads og benzin-anlæg. 

 

Til højre: Tegning fra lommebogen. 

 

Nederst: Ryslinge  ca. 1910. 

1. Lærer Andersens hus. 

2. Karetmagerværkstedet og boligen 1906. 

 

Modstående side:  Ryslinge Sogn ca. 1910. 
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Ryslinge Højskole ca. 1908 

Ryslinge Jernbanestation ca. 1908 

Ryslinge Brugsforening ca. 1908 
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”Hudagergyden”, senere ”Ryslingegyden”, endnu senere Hestehavevej 
set fra Brugsen mod bageren ca. 1908 

Vinterbillede af ovenstående foto ca. 1908 
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Tøjstrup 

Stubbendrup 

Forhåbningslund 

Teglværket i Fjellerup 

Ravnholt 

Krumstrup 

Ryslinge Mejeri 
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Om han også bor til leje hos lærer Ander-

sen ved jeg ikke, men det er vel ikke 

utænkeligt. 

 

Ifølge notesbogen får han hurtigt skabt 

en kundekreds. 

Lige fra de store herregårde, Ravnholt, 

Tøjstrup, Sofienlund, Stubbendrup, 

Krumstrup, Forhåbningslund, over meje-

rierne og tegl- og kalkværk, til de større 

og mindre gårde, husmænd, håndværkere 

og andre karetmagere. 

De mange forretninger skaber naturligt 

mange kontakter og venskaber, og … 

 

… i efteråret 1904 køber karetmager Ole 

Chr. Olsen sammen med malermester 

Chresten Jensen Faber en jordlod "på 

den anden side af banen" (baneland) af 

gdr. Poul og Hans Larsen, udstykket fra 

matr.nr. 18c. 

Faber får matr.nr. 18i, som ligger op ad 

jernbanen, der er kommet til i 1897. 

Min farfar får grunden næstefter, 

matr.nr. 18h, og som mod syd støder op 

til matr.nr. 18a. 

Begge grunde ligger ud til ”Hudager-

gyden / Ryslingegyden”, den senere He-

stehavevej. Skødet underskrives den 24. 

september 1904. 

  

Ifølge købekontrakten giver min farfar 

1.000 kr. for grunden. 

Faber giver vel ca. det samme. 

  

Billederne på modstående side: 

 

Ravnholt, Tøjstrup, Sofienlund, Stubbendrup, 

Krumstrup, Forhåbningslund, Ryslinge Mejeri 

og Teglværket i Fjellerup. 

 

Nederst: Faber’s Fabriker og Karetmagerværk-

stedet og -boligen anno 1905-06. 

”Hudagergyden”, senere ”Ryslingegyden”, 
endnu senere Hestehavevej 

set fra Brugsen mod Hestehaveskoven ca. 1905-06. 
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”Hudagergyden”, senere ”Ryslingegyden”, 
endnu senere Hestehavevej 

set fra Brugsen mod Hestehaveskoven ca. 1905-06. 

Ryslinge Sognekirke 
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I 1905-06 bygger min farfar og Faber så 

deres respektive virksomheder. Faber 

”Villa Vesta” og en lang lav fabriksbyg-

ning langs jernbanen. Karetmager Olsen 

bygger sit værksted og boligen. 

 

Ifølge et ”Skadesløsbrev”, som vel svarer 

til et pantebrev, yder Ole’s svoger, murer-

mester Hans Peter Davidsen, Refsvindin-

ge og tømremester Niels Andersen, Refs-

vindinge, mod pant i ejendommen, et lån 

på 4200 kr. De må dog rykke for et opta-

get kreditforeningslån på 4000 kr. 

Om det også er ovennævnte herrer, der 

bygger hus og værksted, ved jeg ikke, 

men det er vel ikke utænkeligt. 

 

Fabers Fabriker bliver med tiden Midt-

fyns største virksomhed. 

Karetmagerværkstedet er - og forbliver - 

en 1-mand håndværkervirksomhed, dog 

med en enkelt svend og lærling. 

 

Ole og Dagmar blev min farfar og 

farmor. 

Gid jeg havde lært dem at kende. 

 

Hvor karetmagerparret boede i Ryslinge 

indtil byggeriet var færdigt, ved jeg ikke. 

Men formentlig til leje. 

 

At der også blev tid til at "hygge" sig, er 

sikkert. For godt et år efter brylluppet 

fødte min farmor en lille pige. Hun fik 

navnet Karen Jensine Olsen - født 16. 

maj 1906. 

Hun blev senere vores dejlige faster.  

 

22. august 1909 får de et dødfødt drenge-

barn, og sluttelig fødes min far, Johannes 

Vilhelm Olsen, den 8. august 1911. 

 
Notesbogen 

Jeg ved ikke hvordan min farmor og far-

fars liv formede sig, efter de havde bygget 

hus og værksted i Ryslinge og var blevet 

gift. 

Men i notesbogen kan man se Ole’s opteg-

nelser, skitser, notater, udregninger både 

af arbejde / ”ordrer”, men også skriblerier 

vedr. inventar både til hus og værksted 

samt indkøb til haven. 

 

"Bor, Sneglbor, Nothøvl, Skruetvinger, 

Limpotte, Stemmejærn, Skruenøgle, An-

dre Nøgler, Borsving med skralle, osv." 

 

Et andet sted står priser på inventar:  

"Komfur 36, Vaskegryde 13,25, Kakkelovn 

54, Limovn 30 Kr." 

 

Også tømmer til skurene er skrevet op og 

buske og træer til haven: 

 

"Til Haven 

  8 St Stikkelsbær a 25  2      Kr. 

10 St Solbær a 15   1,50 

15 St Ribs a 15    2,25 

  2 St Tuja a 50   1 

10 St Roser a 35   3,50 

     10,25 Kr." 

Min farfar og farmors liv 

Den 25. maj 1905 gifter karetmager Ole 

Christian Olsen (1874-1947) sig med sit 

livs udkårne, Dagmar Vilhelmine Kristi-

ne Valborg Andersen (1879-1951), en 

smuk ung møllerdatter fra Refsvindinge. 

Hun blev født 25. maj 1879. 

(Læs også historien om "Refsvindinge 

Mølle"). 

Dagmar Vilhelmine Kristine Valborg Andersen 

Billederne på modstående side: 

 

Øverst: Faber’s Fabriker og Karetmagerværk-

stedet og -boligen anno 1905-06. 

 

Nederst: Ryslinge Sognekirke. 
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Bagerst i notesbogen er der status-

oversigt over 1907. 

 

Færdigt Arbejde    84 

Grøndt afskaaret    60 

Forskelligt tørret  317 

Opskaaret tørt     14 

Bøgeplanker   925 

Askeplanker   115 

Egeplanker   215 

Fælg       90 

Eger     502 

          2322 Kr. 

 

Også min far (Johannes) har fortalt lidt 

om min farfars baggrund og hans arbej-

de. 

Bl.a. findes der en lydoptagelse på Lokal-

historisk Arkiv, optaget i 1974, hvor han 

fortæller om sit eget og sine forældres liv. 

Desværre er lydoptagelsen meget dårlig, 

så det er begrænset, hvor meget man får 

ud af den. 

 
Regnskabsbøger 

Ellers er det kun ved at læse og tolke 

Ole's regnskabsbøger, man kan danne sig 

et billede af, hvordan familiens liv i Rys-

linge formede sig. 

 

Nogle få billeder giver også et lille indblik 

i, hvordan hjemmet så ud. Desværre in-

gen billeder fra værkstedet og arbejdet. 

 

Men hvis du vil se, hvordan man frem-

stillede et hjul dengang, skal du gå ind på 

YouTube og se en video fra Hjerl Hede, 

https://www.youtube.com/watch?

v=nYr0WgRisBg 

Indtægter 

Regnskabsbøgerne giver et helt klart bil-

lede af både indtægtskilder og hvilke ud-

gifter, man havde. 

 

De store gårde, især herregårdene på 

Midtfyn, blev min farfars største kunder, 

men også andre virksomheder, håndvær-

kere, mindre gårde, husmandsbrug både i 

Ryslinge og omegn, men også længere 

væk, samt enkelt-personer fik lavet en 

masse ting hos Ryslinges karetmager. 

 

Udgifter 

Der var naturligvis også mange udgifter. 

Træ og tømmer var en stor post. Driften 

af værkstedet, dvs. el, forsikringer, sven-

deløn o.lign. var en anden udgift. Afdrag 

på bank- og kreditforeningslån, skat, sy-

gekasse, kirkepenge, skolepenge blev og-

så betalt. 

 

Endelig var der husholdningsudgifterne, 

som nok  - måske - var den største ud-

giftspost, for en lille håndværkerfamilie. 

 

Det ser ud til, at kutymen var, at man 

købte "på bog" hos mange af byens hand-

lende og så afregnede man én gang om 

måneden. Brugsen, slagteren, ølkusken 

m.fl. 

Billederne på modstående side: 

 

Øverst tv.: Dagmar og Ole. 

Øverst th.: Dagmar fodrer høns. 

Nederst tv.: Dagmar pudser kakkelovn. 

Nederst th.: Ole og Dagmar med et lille barn, 

som er ukendt. 
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Ryslinge Valgmenighedskirke, ”Nazarethkirken”, ca. 1908 

Ryslinge ’s ”Hovedgade”, i dag Rødamsvej ved ”Tanges Kær”. 
Ca. udfor Kirkevænget. Årstal ukendt. 

Ryslinge Præstegård. Årstal ukendt. 
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”Hudagergyden”, senere ”Ryslingegyden”, endnu senere Hestehavevej 
set fra Brugsen (tv.) mod bageren ca. 1915. Til højre ”Fotografhuset”. 

Ryslinge  Herreekviperingsforretning 
og  Skræderi, ca. 1910. 

Senere Anna og Karl’s Ismejeri. 
I dag Ryslinge Grill og Bodega. 

Niels Nielsen. 
(Læs om ham side 35). 

Karetmagerværkstedet og –boligen ca. 1920. 
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Men man fulgte også med i nyhederne. 

Avisen var Fyns Tidende, venstreavis. 

Måske var min farfar venstremand, dvs. 

stemte på partiet Venstre. Tja, måske. 

"Hus og Hjem" hed et blad. Det holdt 

man også. Men det var vist upolitisk. Og 

så røg han cigarer, måske, og brugte 

skråtobak. Der blev i hvert tilfælde købt 

en kasse cigarer og skrå af og til. 

 
Dagliglivet 

Dagligdagen gik med at arbejde. Min far-

far på værkstedet. Tilsyneladende havde 

han altid, eller næsten altid, en svend til 

at hjælpe sig og nogen gange også en lær-

ling. Det var man faktisk også nødt til, da 

meget af arbejdet var fysisk hårdt og 

mange arbejdsopgaver krævede ofte 2-

mands betjening. Særligt inden de fik 

elektricitet og inden maskinerne så småt 

begyndte at vinde indpas. 

 

Ryslinge Elværk blev indviet i 1910 og 

var dengang, som andre steder, et jævn-

strøms-elværk.  

 

Min farmor passede hus og børn med alle 

de arbejdsopgaver, det nu kræver. Og i 

flere år havde de også en ung pige i hu-

set, som medhjælp. 

 

De holdt, som alle andre, høns. Havde 

stor køkkenhave. Masser af frugt og bær. 

Men de havde en mand til at efterårsgra-

ve køkkenhaven, hvilket ses tydeligt i 

regnskaberne. Og så fik de gås til jul, 

købt ovre hos naboen i "Nygaard", Hans 

Kristensen. Det fremgår også af udgifter-

ne. 

Familieforøgelse 

I 1911 var den lille familie blev én mere, 

idet min far (Johannes) blev født den 8. 

august 1911. 

I mange år sker der ikke de store udsving 

i deres hverdag. Det er de samme perso-

ner, der figurerer i indtægts- og udgifts-

kolonnerne. 

I 1922 køber farfar afretteren 

(høvlemaskinen). Den koster 357,45 kr., 

som betales over et årstid. 

De foretager af og til en rejse, formentlig 

familiebesøg, men det har vel været med 

tog, fordi de havde ingen bil. Nogen gan-

ge betalte de Hans Hansen for at køre. 

 

 
Lærlinge 

I 1924 kommer Niels Nielsen i lære som 

karetmager. Han blev senere min mors 

yngste morbroder. Men på det tidspunkt 

kendte min mor og far jo ikke hinanden, 

de var jo kun skolebørn. 

(Se fotoet af Niels Nielsen på side 33). 

Billederne på modstående side: 

 

Byens fotograf, Dagmar Tornøe forevigede man-

ge situationer, familier og  enkeltpersoner gen-

nem tiden.  

 

Øverst: Karetmagerfamilien ca. 1923. 

 

Nederst: ca. 1935. 
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I september 1925 bliver der købt konfir-

mationstøj, velsagtens da Johannes (min 

far) nu er 14 år og skal konfirmeres. 

 

Både Karen og Johannes var, efter deres 

konfirmation, på efterskole i Ringe. Det 

fremgår af min farfars udgifter 

(Skolepenge i Ringe). Og der bliver også 

betalt skolepenge til Teknisk Skole i Rin-

ge, sikkert i forbindelse med, at Niels 

Nielsen stod i lære - og andre lærlinge. 

 

I øvrigt er der i alle årene betalt skole-

penge til Ryslinge Friskole. Både min far 

og faster Karen gik i Ryslinge Friskole. 

 
Radio 

I januar 1926 anskaffer man sig en 

"Radiotelefon". Sikkert et pres fra børne-

ne. Statsradiofonien blev oprettet 1. april 

1925. 

Jeg husker i hvert fald resterne af et kry-

stalapparat (datidens radio), som jeg 

fandt oppe på værkstedsloftet en gang. 

Og jeg fik det til at virke med høretelefo-

ner. 

Karetmagerens regnskab viser herefter, 

at man regelmæssigt betaler Radioafgift 

(= Licens). Det var nye tider. 

Og i juni 1927 ser det ud til, at Niels er 

udlært som karetmagersvend. 3 års lær-

lingetid. 

Samme år eller året efter lader det til, at 

min far (Johannes) kommer i lære som 

karetmager hos sin far. Han bliver ud-

lært karetmagersvend i enten 1930 eller 

1931. 

 
Sølvbryllup 

25. maj 1930 kan min farfar og farmor 

(Ole og Dagmar) fejre sølvbryllup. Der 

hæves en del penge i banken. Der er in-

tet, der beretter om en evt. fest, men se-

nere betales der for takkekort, sange og 

Midtfyns Dagblad. Så mon ikke de har 

holdt fest.  

 

Noget af det sidste man kan læse inden 

regnskabsbogen er fyldt op og en ny må 

anskaffes, er lidt kuriøst. Der står under 

udgifter: Et par briller. 

Hvem af de to, der har fået briller, kan 

man ikke se. Men alderen er nok begyndt 

at trykke og synet er nok ikke, hvad det 

har været. De er trods alt i 50'erne begge 

to. 

 
1930'erne 

I 1932 tager karetmageren en ny regn-

skabsbog i brug. 

Ved gennemgang af regnskaber sker der 

ingen ændringer i min farmor og farfar 

dagligliv. 

I løbet af 1930'erne holder han op med at 

have svende ansat og der er heller ikke 

flere lærlinge, der bliver udlært. 

 
Anden Verdenskrig 

Anden Verdenskrig fra 1940-45 ændrer 

helt sikkert på familiens forbrug og udfol-

delsesmuligheder, men det er ikke noget, 

man kan læse ud af tallene i regnskaber-

ne. 

Jo, de køber tørv til at fyre med i kakkel-

ovnen. I 1936 5.000 stk. stigende til 

10.000 stk. i 1940 og i årene fremover, og 

i 1935 begynder de at støtte Kræftens Be-

kæmpelse. 

 

Billederne på modstående side: 

I 1935 havde Andelsselskabet ”Ryslinge El-

værk” 25-års jubilæum. Her er repræsentant-

skabet foreviget. Jeg kender desværre ikke alle. 

Siddende (f.v.); Karetmager Ole Chr. Olsen, 

Gdr. Hans Hansen, Maegaard, prop. Chr. An-

dersen, Højstrup, ?, Smedemester Philipsen, 

Fabrikant Chr. Faber, Elværksbestyrer Peter 

Petersen, El-inst. Hermann Harries. 

Stående bagved (f.v): Gårdejer Peter Jørgensen, 

Ærenlund, Snederkermester Frederik Han-

sen, ?, Gårdejer Hans Christensen, Nygård, Fri-

skolelærer Kr. Skovrup, Sognefoged Martin 

Mortensen, ?, Tømremester Nielsen. 

 

Nederst: ca. 1942. Ole og Dagmar som ældre. 

Fotoet taget, da mine forældre hjælper vennerne 

Carmen og Viggo Jørgensen med deres byggeri 

af bungalow’en på Kirkevænget 2. 
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Og lige efter krigen giver de penge til Kaj 

Munks Mindefond. 

 
Min far overtager værkstedet 

4. maj 1945 er Danmark atter frit. 

I juli 1945 bliver min far ansat som ka-

retmagersvend med 450,- kr. i løn pr. må-

ned. 

I maj 1946 får min farfar første gang al-

dersrente. 126,25 kr. om måneden. Da er 

han 71 år gammel. 

Men samtidig ser det ud til, at han må-

ske er syg. Flere apotek-regninger vidner 

muligvis om det. 

Fra årsskiftet 1946/47 går det ned af bak-

ke med helbredet. Det vidner en stadig 

svagere og mere rystende håndskrift om. 

Fra den første juli 1947 er det min far, 

der fører pennen i regnskaberne og min 

mor hjælper ham. 

Min farfar dør den 31. august 1947 og bli-

ver begravet på Ryslinge Kirkegård den 

4. september. 

 

Min far (Johannes) har allerede arbejdet 

som karetmager i 2 år, og kender kunder-

ne rigtig godt. 

Så han fortsætter karetmager-virksom-

heden på samme måde, som min farfar 

gjorde. 

Min farmor bliver boende i huset og min 

far betaler husleje for brugen af værkste-

det og køber også det træ, som min farfar 

havde anskaffet, da han levede. 

Du kan læse om min mor og far i næste 

afsnit. 

 
Farmor Dagmar  

Efter min farfars død bliver farmor Dag-

mar boende i huset. Hun er nu enke og 

68 år. 

Hvordan farmor har klaret sig de kom-

mende år, kan jeg ikke læse ud af regn-

skaberne. Men jeg mener at have fået for-

talt, at faster Karen var vendt hjem til 

Ryslinge for at passe min farfar og far-

mor på deres "gamle dage". 

Jeg kan se, at min far har betalt skat og 

enkelte andre udgifter for hende, så det 

er formentlig sandt. 

Hvornår Karen er begyndt at arbejde på 

Ryslinge Trævarefabrik, ved jeg ikke. 

Men det er sikkert dér, hun arbejder, da 

farmor dør den 6. oktober 1951. 

 

En æra er slut. Karetmager-familien, 

min farfar og farmor, som startede deres 

virke i Ryslinge i starten af 1900-tallet, 

er endt. 

 

Men min far og mor fortsætter karetma-

ger-værkstedet, men der sker mange æn-

dringer. Sådan er det jo, når en ny gene-

ration tager over. 

Billederne på modstående side: 

 

Den 31. august 1947 døde min farfar og kisten 

med ham blev stillet på en katafalk med ud-

smykning og  levende lys i den gamle garage 

indtil begravelsen. 

 

Begravelsen fandt sted den 4. september og han 

blev begravet på Ryslinge Kirkegård. 

 

Farmor døde 2. oktober 1951 og blev begravet 

ved siden af farfar på Ryslinge Kirkegård, den 

6. oktober. 

 

Nederst: Luftfoto af Ryslinge fra 1949. 

Det var her i disse omgivelser jeg voksede op og 

siden hen har levet  hele livet. 
Dette er et foto af en lim-ovn, en lim-potte og en 

blok lim. Datidens ”klister-lim”. 
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