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Sådan så Ryslinge By ud i 1949. 

Vi rykker teltpælene op og flytter fra ”Bakkehuset”  op til Ryslinge By. 
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Vi flytter igen 
– tilbage til Ryslinge By 

I 1956 var det slut med at bo "ude i He-

stehaveskoven" i min morfar og mormors 

lille ejendom. 

 

Min far var ikke landmand og han havde 

masser at lave på værkstedet. 

Og min mor kunne jo heller ikke passe 

det hele selv. 

 

"Bakkehuset" blev drevet af forpagteren, 

Ejner og i det hele taget var far og mor's 

bo- og levesituation ikke holdbar. 

 

Så min mor og hendes 2 søskende, Astrid 

og Frede sælger stedet til en kvinde fra 

Kværndrup, Dorthea Kristine Hansen og 

hendes datter og svigersøn, Anny og 

Thorvald Marcussen flytter ind og overta-

ger stedet. 

Vores faster Karen, som har boet i min 

farmor og farfars hus siden de døde, 

mens min far har arbejdet på værkstedet, 

har sikkert lavet en handel med min far 

og mor - et skifte, som det hedder. 

 

Jeg kender ikke de nærmere omstændig-

heder, men formentlig er de penge, som 

min mor fik, ved salget af "Bakkehuset" 

blev brugt til bl.a. at købe og betale vores 

faster Karen hendes del af karetmagerbo-

ligen. Men alt det er noget, jeg gisner om, 

jeg ved det ikke præcist. 

 

Men flytter gør vi, ind i et hus og et værk-

sted, der trænger til en grundig renove-

ring, hvilket kommer til at foregå de 

kommende år. Men det vender jeg tilbage 

til - senere. 

Sådan så Ryslinge By ud i 1948. 
1 er ”moster” Astrids hus. 

2 min farfar og farmors 
hus og værksted. 
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Fabers Fabriker og min farfar og farmors hus og værksted. Foto 1939. 

Fabers Fabriker og min far og mors hus og værksted. Foto 1949. 
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Hvordan så der ud 

Desværre findes der ikke nogen billeder 

af værkstedet, som det så ud indvendigt, 

hvorimod der er en del billeder af stuehu-

sets indretning, mens faster Karen boede 

der. Andre fotos viser, hvordan huset og 

haven har skiftet udseende i årenes løb 

og som det ser ud nu. 

Men jeg vil prøve at beskrive indretnin-

gen af begge, som jeg husker det, samt de 

omkringliggende skure m.m. 

Udenfor 

Når man kigger på billederne af min far 

og mors hus og værksted, ser man, at der 

ud mod vejen er en gårdsplads. Midt på 

pladsen stod et stort valnøddetræ. Værk-

stedsbygningen ligger lidt tilbagetrukket 

i forhold til stuehuset. 

Til venstre for værkstedet, ind mod Fa-

bers Fabriker, var der i min barndom to 

træskure. I det første skur havde Jessen 

og Ove haft deres motorcykler. 

Karetmagerværkstedet og -boligen 

- som det så ud i midten af 1950’erne 

Fabers Fabriker m.m. + min far og mors hus og værksted. Foto 1955. 
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 2 billeder af Hestehavevej 24 i 1959. 
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Dem fortæller jeg om i afsnittet om faster 

Karen. 

Skuret blev senere anvendt til vores cyk-

ler. 

Derefter kom et langt smalt skur, også 

ind mod plankeværket til Faber, hvor der 

lå træ "til tørre". 

Længere nede mellem Faber og værkste-

det lå et stort træskur, som var bygget 

sammen med værkstedet. Bag porten til 

venstre var garagen til min fars bil. Bag 

porten til højre lå der også træ "til tørre" 

og det gjorde der også oppe på skurets 

loft. 

 

Selve værkstedet vender jeg tilbage til. 

Men bag værkstedet var der en lille 

plads, hvor vi smed vores grønne affald 

og der var en slags kumme eller muret 

kant, hvor min farmor og farfar havde 

komposteret deres lort, for man havde 

lokum og det var dér, lokumspanden blev 

tømt inden det blev gravet ned i haven. 

 

Bagved "den lille plads" endnu et lille 

skur, bygget sammen med det store skur. 

I venstre side af det var der bagerst 

brænde til at fyre med og forrest var der 

plads til haveredskaber og urtepotter og 

plæneklipper, ja alle de forskellige have-

ting. Til højre i skuret en dør, hvor der 

havde været lokum. Men min far havde 

allerede på det tidspunkt fået lavet træk-

og-slip-toilet og badeværelse i værksteds-

bygningen. 

Så lokumsrummet var - i min tid - ryddet 

og blev også brugt til bl.a. brænde. 

Udenfor til højre for det lille skur stod et 

kirsebærtræ og bag begge skure var køk-

kenhaven ind mod Faber. 

 
Foran stuehuset 

Foran stuehuset og ind imod "Lille" Ma-

ren's hus var der prydhave med flagstang 

og nogle store birketræer. 

Hvem ”Lille” Maren var, fortæller jeg i et 

senere kapitel. 

 

Imellem værkstedet og stuehuset var der 

en lille mur med en dør i. "Slippen" kald-

te vi det vistnok. 

Når man gik ind af den dør, kom man om 

i baggården. Til venstre lå værkstedet, 

hvor den første dør førte ind i selve værk-

stedet. Derefter var der under vinduet en 

fast træbænk, så en stor rosenbusk, som 

var bundet op ad væggen. Så kom dør nr. 

2, hvor man kunne komme ind på toilet-

tet og baderummet. 

 

Hvis man der-

imod gik til højre, 

når man kom ind 

ad "slippen" gik 

man op ad trap-

pestenen og ind 

ad bagdøren, som 

førte ind i bryg-

gerset i stuehu-

set. 

Midt i det hele i 

den lille baggård 

stod vandpumpen 

eller vandposten, som vi siger her på Fyn. 

Min far havde nu også fået lavet "indlagt 

vand" inden vi flyttede ind. Der var in-

stalleret en el-pumpe i kælderen, som 

pumpede vandet op. Her bag ved stuehu-
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set var der en dejlig græsplæne og et 

gammelt pæretræ, hvor man - på varme 

sommerdage - kunne sidde i skygge. 

 
Værkstedet 

Jeg kan naturligvis ikke huske, hvordan 

værkstedet så ud eller var indrettet i min 

farfars tid, for dengang var jeg jo ikke 

født. Men sikkert med kun én el-motor 

som trak de maskiner, han havde, via 

remtræk og remskiver ophængt i loftet. 

Ryslinge Elværk blev indviet i 1910. Ind-

til da foregik alt med håndkraft. 

Så det jeg fortæller om, er som det så ud, 

da jeg var dreng og sådan som det ændre-

de sig gennem årene. 

 

I gavlen ud mod vejen og gårdspladsen 

var der en stor port, som var delt op i 2. 

Den ene side var en dør (værkstedsdøren) 

og hvis man skulle have en stor ting, vog-

ne eller lignende, der skulle ind eller ud, 

åbnede man blot den anden halvdel, så 

var det ligesom en port med 2 døre. 

 

Der var vinduer hele vejen rundt, så der 

kom masser af lys ind i værkstedet og der 

var lavet forskellige lemme i ydermuren, 

som kunne åbnes, når man skulle arbejde 

med noget rigtig langt træ. 

Lige inden for porten var der de første 

par meter cementgulv, smart, når der 

skulle tunge køretøjer ind, ellers var der 

trægulv de fleste steder. 

Værkstedet var ligesom delt op i 2 dele 

med en muret skillevæg på tværs i rum-

met. 

Ved skillevæggen var skorstenen og den 

eneste opvarmningsmulighed, der var, 

var en limovn, som man fyrede i med træ. 

Karetmageren brugte jo snedkerlim lige-

som de andre håndværkere. Det købte 

man i nogle tykke plader, som så blev 

smeltet i limpotten, som stod i et vand-

bad med rigtig varmt vand. Derfor hed 

det limovnen og den fyrede man også i 

om vinteren. Samtidig med afgav den og 

skorstenen varme til lærlingens kammer,  

som var indrettet oppe i gavlen på værk-

stedsloftet. 

  

I den forreste del af værkstedet var der 2 

store høvlebænke, én i hver side. 

I tidernes morgen var der i venstre side 

en "hjulgrav", men det var i min farfar's 

tid. Kig på YouTube og se, hvordan man 

på Hjerl Hede fremstillede hjul "i gamle 

dage" på deres karetmagerværkssted. 

 

I højre side, ved døren ud til baggården, 

hang telefonen. - Ryslinge nr. 51, da det 

var en manuel central. Senere 671051 og 

endnu senere med 62 foran, efter telefo-

nen var blevet automatiseret. "Det er Jo-

hannes Olsen", lød det, når man ringede 

op og min far tog den. 

Og så havde han fået installeret et appa-

rat, der via nogle ringeapparater kimede 
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 2 billeder af Hestehavevej 24 i ca. 1959-60 
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hele nabolaget ned (også inde i dagligstu-

en), når telefonen ringede, mens han stod 

ude ved den larmende høvlemaskine. 

Smart. Så kunne naboerne jo også høre, 

når vores telefon ringede. Heldigvis kun-

ne apparatet slås fra. 

Ved vinduet ud mod vejen hang en el-

slibesten og en søjleboremaskine. Men 

midten af gulvet blev primært brugt til at 

samle (montere) de ting min farfar  - og 

senere - min far fremstillede. Sidenhen 

kom der flere maskiner til. Bl.a. en over-

fræser, som kunne drejes vandret og lod-

ret og en selvkonstrueret gevindskære-

maskine. Fræseren var også bygget om, 

så han kunne lave håndtag og spindler til 

bogbinderværktøj på den i stedet for at 

dreje håndtagene og spindlerne på dreje-

bænken. Men det er jo en helt anden hi-

storie. Nå. 

 

I hullet ud til den bagerste del af værk-

stedet stod båndsaven og rundsaven 

(afkorteren, som min far kaldte den), for-

di man kunne save træet over på tværs. 

 

På den anden side af skillevæggen stod 

til venstre en gammel boremaskine med 

vandret bor koblet sammen med en pud-

semaskine (båndpudser). For enden stod 

langhulsboremaskinen, som han dels 

brugte til at fræse not og fjer, dels til af 

bore huller og fræse taphuller med. Bag 

den maskine var døren ud til skuret. 

 

Til høje, lige bag 

skillevæggen stod 

høvlemaskinen 

(afretteren hed 

den) og i spånerne 

under den sov 

"Lyth", vores dej-

lige schæferhund og længst henne ved 

vinduet var den gamle drejebænk. Hold 

da op, hvor tilbragte han mange timer 

ved den. Ved siden af drejebænken var 

dør nr. 2 ud til baggården og til venstre 

døren ind til bad og toilet. 

 

Man kom op på loftet via en tappe, som 

kunne hejses ned og op henne over lim-

ovnen. 

Deroppe lå der også træ "til tørre" og i 

gavlen var der et kammer, som var lær-

lingens beskedne værelse. 

Men det hørte fortiden - og min farfar til - 

for tiderne havde heldigvis ændret sig, og 

min far har aldrig haft lærlinge. Rummet 

blev mest brugt som pulterrum og lager-

rum med diverse søm, skruer, møtrikker 

og bolte, gamle regnskaber og papirer. 

 

Senere indrettede far et rum på værk-

stedsloftet med en masse varmerør 

(ribberør), så han selv kunne "ovntørre" 

sit træ. 

 Billede af en båndsav, og modsat en 
høvlemaskine = afretter/tykkelseshøvl.  
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 Gangen.  

 Villy Møbjergs værelse.  

 Farfar og farmors soveværelse.  

 Farfar og farmors spisestue.  
 Faster Karen 

i farfar og farmors spisestue.  
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 Faster Karen 
i farfar og farmors stue.  

 Farfar og farmors spisestue.  
 Faster Karen 

i farfar og farmors stue.  

 Farfar og farmors stue.  

 Farfar og farmors køkken.  
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Stuehuset 

Da vi flyttede ind i stuehuset i 1956, var 

der ikke ændret ret meget, selvom vores 

faster Karen havde boet dér i nogle år ef-

ter min farfar og farmor var døde. 

 
Ca. sådan så der ud 

Vi går ind ad gangdøren, som vender ud 

mod gårdspladsen, der hvor valnøddetræ-

et står. 

 

Det første man ser er knagerækken med 

overtøjet som hænger på væggen til ven-

stre og kommoden med spejlet. Til højre 

er en dør. Inde på det værelse, som er le-

jet ud, bor Villy Møbjerg. Han er fyrbøder 

ved Fabers Fabriker. Ham støder du på 

senere. 

 

Så åbner vi døren ind til dagligstuen. Til 

venstre døren til køkkenet. Lige ud dob-

beltdøren til "den fine stue". I hjørnet 

mellem dørene står kakkelovnen. Ved 

vinduet til højre ud mod forhaven står 

spisebordet med stole. Andet kan jeg ikke 

huske. 

"Den fine stue" husker jeg ikke i detaljer. 

Men her var de bløde stole, som min fa-

ster og sidenhen min søster Jette arvede. 

Så kan jeg ikke huske, om der var en dør 

til venstre til soveværelset. 

Så jeg fortsætter med den anden halvdel 

af huset. 

 

Ude fra vandposten i baggården går man 

op ad trappestenen til bagdøren, åbner og 

komme ind i bryggerset. 

Til venstre er der en dør, som fører ned 

til kælderen. Kælderen er en lavloftet 

kælder under køkkenet. Tør, kølig og 

frostfri. God til kartofler, syltetøj, saft og 

henkogt frugt og grønt. 

Til højre i bryggerset fører trappen op til 

loftet. 

Loftet er uudnyttet, bortset fra et værelse 

i gavlen ind imod "Lille" Maren's hus - 

altså mod syd og vest. Her boede Jessen 

og Ove til leje. Dem fortæller jeg om i af-

snittet om faster Karen. 

 

Fra bryggerset og til venstre kommer 

man ind i køkkenet. Til højre døren ind 

til dagligstuen. I hjørnet ved skorstenen 

 Faster Karen 
i farfar og farmors køkken.  

 Farfar og farmors køkken.  
Med køkkenvasken  
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et støbejernskomfur. I den modsatte væg 

døren ind til soveværelset. 

Til venstre ud mod baghaven er der ovre i 

hjørnet en stor støbt køkkenvask med 

koldtvandshane. Ud for vinduet i midten 

står køkkenbordet og til højre står en 

skænk eller et skab med service. Yderst 

til venstre døren ind til spisekammeret. 

Soveværelset er, som nævnt, det øverste 

værelse i huset ved siden af "den fine 

stue". 

Du kan se på billederne, hvordan min fa-

ster boede på den tid, da min far og mor 

overtager huset. 

 
Da vi flyttede ind 

Det var som nævnt et hus, der trængte til 

at blive renoveret, så det kunne rumme 

en familie med 2 små børn. 

 
Centralvarme 

Et af de første projekter, min far gik i 

gang  med, var at lave centralvarme. Hu-

set var jo blevet opvarmet med kakkelov-

ne indtil da. Men det nye var centralvar-

me, dvs. varme fra et centralt fyr som op-

varmede vandet, der via et rørsystem 

fortsatte ud i en radiator i hvert rum, 

som så opvarmede huset og ligeledes la-

vede varmt vand til bad og vamtvandsha-

ner. 

 

Min far havde en plan. I værkstedet blev 

der gravet i stort hul og støbt vægge, der 

hvor limovnen stod og skorstenen var. 

Det skulle være fyrkælderen. Smeden i 

Fjellerup, han hed Bonven, svejste en fyr-

kedel sammen. Der blev lavet en kanal 

fra værkstedet til stuehuset, hvori rørene 

lå. Min far samlede og købte alt, hvad 

han kunne finde af rør, fittings og radia-

torer og installerede det i stuehuset og 

værkstedet. Vi kørte det halve land 

rundt, søndag efter søndag, hvor han op-

købte brugt centralvarme-udstyr. 

Der blev muret et forfyr af ildfaste sten, 

så man kunne fyre direkte ned fra oven 

med spåner, savsmuld og brænde. 

Men ikke nok med det. Far købte sav-

smuld og spåner fra Nyborg Statsfæng-

sel's snedkerværksted, som Holger 

"Vognmand" kørte hjem i sin lastbil. 

(Holger fortæller jeg om et andet sted). 

Det blev blandet med brunkul, som også 

var fragtet til Ryslinge fra brunkulslejer-

ne oppe ved Herning. Det fyrede han med 

i flere år, sammen med brænde fra sav-

værket og alt træ-fraskær, som ikke kun-

ne udnyttes i produktionen. 

 
Værelser og ombygning m.m. 

Folk, der bygger nyt eller bygger om, ved, 

hvor meget energi og tid, det kræver, når 

man også har et job og en familie, man 

skal passe. Desuden skal man jo også ha-

ve materialer og de koster jo penge. 

Sådan var det også for min far og mors 

vedkommende. 

Ombygger og selvbygger. Men der var ik-

ke alle de materialetyper, der findes i 

dag, slet ikke. 

 

Man måtte bygge af det, man kunne få 

fat i. Ofte var det brugte materialer. Jeg 

kan i hvert fald huske, at et par af de 

indbyggede skabe, var gamle klædeskabe, 

som far byggede om, han var jo ikke træ-

mand for ingenting. 

Hele 1. sal skulle opbygges. Der var kun 
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det værelse, som Jessen og Ove havde bo-

et i og de røg, så det hele måtte tapetse-

res om og nymales, inden vi kunne bruge 

det. 

 

Jeg kan huske, at vi sov på den åbne loft, 

blot med nogle ophængte lagner og tæp-

per som vægge. 

Men lidt efter lidt fik far lavet værelser 

og toilet og bagtrappen i bryggerset blev 

sløjfet. 

I stedet for lavede tømrer Larsen en ny 

trappe, som blev monteret i entréen, der 

hvor Villy Møbjerg's værelse havde væ-

ret. 

Jeg fik mit eget værelse i nordgavlen, 

Jette fik sit ud mod baghaven, oven i kø-

bet med kvist på. Vores forældre fik sove-

værelse ud mod forhaven og vejen med et 

stort skråvindue og gavlværelset i syd 

blev til gæsteværelse. Og endelig et lille 

toilet, ved repos'en, der hvor trappen gik 

ned i entréen. 

 

Underneden var køkkenet blevet totalt 

ændret. Hvor det gamle støbejernskomfur 

stod, blev der spisekrog med en fast vin-

kelbænk på væggen og køkkenbord og ta-

buretter foran. Ved vinduet ud mod bag-

haven et gennemgående køkkenbord med 

underskabe og køkkenvask i midten med 

varmt og koldt vand. 

Til højre for dét et L.K. el-komfur med 

spiralkogeplader og el-ovn og mellem dø-

rene til bryggerset og spisekammeret et 

Danmax køleskab. Det var nye tider. 

I stuerne var kakkelovnene jo væk, så der 

blev plads til arvemøblerne. Der, hvor 

farfar og farmor havde haft deres sovevæ-

relse blev der spisestue med blyindfattet 

rude og der blev lavet åbning ind til den 

anden stue med en åben pejs imellem, 

muret af Jacob Kjær. Den blev for øvrigt 

kun brugt én gang. Det var for meget for 

min mor. Det osede jo og asken støvede. 

Så skorstenen blev lukket. Afgangsrøret 

muret til. Men pejsen fik lov til at blive. 

Det så jo godt ud.  

 

Senere hen blev der lagt nyt tag på huset. 

Min far lavede nye vinduer og skiftede 

dem, samt en ny entrédør. Vi fik vores 

første fjernsyn i 1962. 

Da min far blev ældre, orkede han ikke 

længere at fyre (tænde op) på værkstedet 

i weekenden, så vi fik installeret en Tas-

so-kedel med oliefyr i bryggerset. Men da 

var jeg rejst hjemmefra. 

 

Også på værkstedet skete der fortløbende 

ændringer og justeringer i takt med de 

produkter, som min far fremstillede. Men 

det må du læse om dér, hvor jeg fortæller 

om min far og hans virksomhed. 

Hestehavevej 24 i ca. 1955. 



24  

Hestehavevej 24 i ca. 1966. 

Hestehavevej 24 i ca. 1966. 

Hestehavevej 24 i ca. 1955. 



 25 

Torben Olsen Kapitel 11 Tilbage til Ryslinge By 

 

Hestehavevej 24 i ca. 1962. 

Hestehavevej 24 i ca. 2006. Værkstedet er brækket ned. 
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Hestehavevej 24 i ca. 1966. 


