
Johannes og Martha’s liv 
- min far og mor - 
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Her er far i 4 stadier af sit liv. 

Til venstre som ca. 3-årig. 

Herover er han blevet ca. 12  år. 

Nederst tv.: Midt i livet, som ca. 

40-årig. 

Og nederst til højre som 70-årig, 

hvor vi gav ham et nyt fjernsyn i 

fødselsdagsgave. 
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Johannes og Martha 
– mine forældre 

Blev født 8. august 1911, som barn nr. 2. 

Faster Karen var da allerede 5 år (født 

16. maj 1906). 

Barndommen ved jeg ikke ret meget om, 

men at de gik i Ryslinge Friskole, er sik-

kert og vist. 

Han bliver konfirmeret i 1925 og går der-

efter på Ringe Efterskole. 

I 1927 eller 1928 bliver han karetmager-

lærling hos sin far (min farfar). 3 år sene-

re er han så karetmagersvend. 

 
Børne- og ungdomsliv 

Skoleårene i Ryslinge Friskole bringer 

ham sammen med nogle børn - senere un-

ge mennesker - som jeg har hørt ham for-

tælle lidt om. 

I Ryslinge var der dengang en fotograf, 

som hed Frederik Tornøe. Han og konen, 

Dagmar Tornøe, havde flere børn. En af 

drengene hed Karl Kristian Tornøe. Det 

blev en af min fars legekammerater, og 

skolekammerat (formentlig) og senere 

blev de ungdomsvenner. Og livet igen-

nem sås de. 

 

På Ryslinge Højskole var der dengang en 

forstander, der hed Monrad. Og i familien 

Monrad var der nogle drenge, som min 

far også kom sammen med. Måske var de 

spejdervenner. For i min fars gemmer 

fandt jeg hans spejderbrev. 

 

Andre ungdomsvenner var Frede Brandt. 

Ved ikke, hvordan det venskab opstod. 

Forældrene boede i Tryggelev på Lange-

land, hvor faderen var blikkenslagerme-

ster og havde forretning. 

Senere hen, da far blev kæreste og senere 

gift med min mor, blev det Fredes bror, 

Karl og hustruen Mie, der blev nære ven-

ner. Jeg husker også Carmen og Viggo 

Jørgensen, Thorkild og Grethe, Gudrun 

og Julius, ja, der var mange. 

Nogle venskaber varede livet ud, andre 

mødtes de med, ind imellem.    

 
Uddannelse og arbejde 

Efter at min far, Johannes, er udlært, ar-

bejder han som karetmagersvend på sin 

fars værksted et stykke tid, tror jeg nok. 

Muligvis har også arbejdet andre steder, 

jeg ved det ikke. 

 

Men på et tidspunkt bliver han ansat ved 

Faber Fabriker. Chresten Faber og min 

farfar var jo naboer og gode venner, såe… 

 

I "Faber-filmen" fra 1935 medvirker han. 

Min far var en dygtigt karetmager/

Johannes Vilhelm Olsen 
Karetmagerens søn - min far 

Min fars og mors børne- og ungdomsliv 

ved jeg desværre ikke ret meget om. 

Det meste er derfor noget, jeg gætter mig 

til eller noget, jeg mener, jeg har hørt lidt 

om. 

Her er Johannes Olsen til 

vores bryllup i 1976. 
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håndværker, som havde lært faget af sin 

far, dvs. han vidste meget om træ og træ-

bearbejdning. 

 

Samtidig var han nysgerrig og opfind-

som, så han var med til at udvikle en 

masse produkter på Fabers Fabriker. 

 

Det bevirkede også, at han fik rigtig me-

get erfaring med at fremstille større og 

mindre værktøjer og maskiner i metal, så 

til sidst kunne han også kalde sig værk-

tøjsmager. Jeg ved ikke, om han blev ud-

lært som sådan. 

 

Men jeg har siden hørt, at han bl.a. var 

med til at oplære Raymond Damsgaard, 

der via sin uddannelse til værktøjsmager 

blev produktudvikler ved Fabers Fabri-

ker. 

 

Det var også på Fabers Fabriker, at han - 

formentlig - mødte den senere ”fru Ol-

sen”. 

Monrad-drengene, formentlig sidst i 1920’erne. 

 

I midten: Der var ofte ildløs på Fabers Fabri-

ker. Især i træ-afdelingen. Her er en af de rigtig 

store brande i 1942. Men skorstenen blev hur-

tigt væltet og snart efter var der rejsegilde på en 

ny fabriksbygning. 

 

Nederst tv. Er min far sammen med ”Forgyl-

der” Pedersen. Gutten i midten er ukendt. 

 Er det min far? 

 Er det Faber? 

 Er det min 

morfar? 
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Kom til verden den 3. november 1912. 

Hun var barn nr. 2. Astrid Marie blev 

født i 1910 (15. oktober) og deres bror så 

dagens lys 10. december 1917. Han kom 

til at hedde Karl Frede. 

Som datter af en landbofamilie - et lille 

husmandsbrug - var det sikkert, omend 

ikke et fattigt hjem, så dog et spartansk 

hjem. 

 
Børneårene 

Alle børn har sikkert været vant til at 

hjælpe til med alt, sådan som det var 

skik og brug på et hvert gårdbrug. Men, 

som sagt, ved jeg ikke ret meget om min 

mors børneår. Det var jo under 1. Ver-

denskrig, men hvor meget man mærkede 

til den krig herhjemme i Danmark, ved 

jeg ikke. 

Mor gik i Ryslinge Friskole, ligesom min 

far, hos lærer Skovrup og til præst hos 

pastor Rørdam.  

Så gik hun formentligt også til gymnastik 

i Ryslinge Skytte- og Gymnastikforening 

og deltog i det årlige Lombjergestævne, 

arrangeret af 1. Hovedkreds i Svendborg 

Amts Gymnastikforeninger. Hvad det er, 

kan du læse om et andet sted. 

 
Andelsbevægelsen og Husmandsskolen 

Min morfar var dybt engageret i Andels-

bevægelsens mange forskellige områder 

og De Danske Husmandsforeningers ar-

bejde. 

Jeg har på fornemmelsen, at han stemte 

på Det Radikale Venstre. Det tror jeg for 

øvrigt min mor også gjorde, senere hen, 

da hun fik stemmeret.  

Og Husmandsskolen i Odense, som var 

datidens dannelses-, udannelses- og ef-

teruddannelsesskole for husmænd og -

Martha Hansen 
– min mor 

På venstre side: 

Øverst tv. er Martha ca. 2 år. 

På skolefotoet th. noget ældre. 

I midten 3 billeder hvor Martha måske er 8, 10 

og 12 år. 

Nederst er et par ungdomsbilleder. 

Tv.: Hjemme i Bakkehusets have og th. til gym-

nastikopvisning i Højby. 

Pigen til højre ved jeg ikke noget om. 

Herunder: 

En flok søde unge kvinder til Lombjergefest en-

gang i 20’erne eller 30’erne. 

Og sådan så kvindegymnastikken ud dengang -  

til Lombjergefest. 
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Øverst: En flok søde piger på Husmandsskolen engang i 

1930’erne og th. Martha som ca. 23-årig. 

I midten tv.: Veninden Emilie fra Esbjerg sammen med 

Martha. 

I midten: Foto fra Boller Slot. Martha th. Øvrige ukendte. 

I midten th.: På en trappesten ved Løgismose. 

Nederst tv.: Martha på rotur ved Løgismose. 

Nederst th.: Løgismose. 
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koner, blev også en skole for min mormor 

og senere både min mor og hendes sø-

skende. 

 
Mors ungdomsliv  

Den unge Martha har sikkert "været ude 

at tjene" på en eller flere gårde efter kon-

firmationen. 

Kvinderne, især på landet, skulle uddan-

nes til at være kone, husmor, medhjælper 

på gården og selvfølgelig mor. 

 

Og ved at se på de mange fotos, som min 

mor har efterladt, kan jeg se, at hun har 

været ansat både på herregården 

"Løgismose" på Sydfyn og på "Boller Slot" 

ved Horsens. 

 

Man kan gætte på at ungpigelivet har 

budt på både kærester og "sjov i gaden". 

Der er i hvert fald mange ungdomsbille-

der, som kunne tyde på det. 

 

Engang i 1930'erne er hun tilbage i Rys-

linge og får arbejde på Fabers Fabriker. 

Hvordan og hvorfor ved jeg ikke. 

Her møder hun Jo-

hannes. Måske er 

det slet ikke sådan 

de mødes, men det 

tror jeg. 

 

Værktøjsmageren 

og karetmageren 

bliver kæreste med 

Hans Karl's Mar-

tha og i 1943, midt 

under 2. Verdenskrig bliver de gift. (Se 

næste side). 

Tv.: Portrætter af Martha, hvor hun er ca. 46 år 

og 55 år. 

Nederst tv.: Et foto af  Den nye Husmandsskole. 

Den ”gamle” blev bombet under 2. Verdenskrig. 

Øverst th.: Martha er blevet ca. 64 år. Billedet 

er fra vores bryllup 6. nov. 1976. 

Herover: Er Martha sammen med nogle af de 

andre ansatte på Løgismose. 

Herunder: Et ”skilderi” af Boller Slot. 
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Bryllup 
– 8. december 1943 

Begge mine forældre tilhørte Ryslinge 

Frimenighed, som dengang ikke var an-

erkendt giftemyndighed, så de blev først 

viet af sognefogeden. 

Dengang hed han Max Mortensen. Først 

derefter kunne man få en kirkelig vielse 

eller velsignelse. 

Brylluppet blev holdt hos min mormor og 

morfar i træhus i gården. 

Men der var også æresport ved "moster" 

Astrids hus, for det var dér, de skulle bo 

de kommende år. 

 
Venskaber 

I de år, hvor de begge arbejdede ved Fa-

bers Fabriker, opstod der mange venska-

ber, som varede livet igennem. 

 

Ligesom Sune og Sara har hjulpet med at 

bygge for vennerne og omvendt, hjalp 

min far og mor også deres venner med at 

bygge, dengang. 

Helt tilbage i ca. 1942 hjalp de bl.a. Viggo 

(Jørgensen) og Carmen med at bygge de-

res bungalow på Kirkevænget i Ryslinge. 

Det var der, hvor Tanges Kær havde lig-

get. 

 

Billederne vidner om dejlig bygge-

aktivitet af vennerne. (Se de næste sider). 

 

I det næste afsnit kan du læse om, hvor-

dan produktionen lidt efter lidt ændres 

fra karetmagerværksted til noget helt an-

det. 

Modsatte side: 

Øverst: På cykeltur til Jyderup for 

at besøge  tante Anna Marie og 

onkel Karl Frederik. 

Nederst tv.: Bryllupsbilledet. 

Nederst th.: Æresport ved 

”Bakkehuset”. 

På denne side: 

Nederst th.: Æresport ved ”moster” 

Astrid’s hus. 

Th.: Æresport ved ”Bakkehuset”. 

Nederst th.: Træhus i gården ved 

”Bakkehuset”. 
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Carmen og Viggo Jørgensen bygger hus 
– Kirkevænget 2 i Ryslinge 

Rejsegilde 

Træbungalow’en, i dag Kirkevænget 2, 

opførtes muligvis lige før 2. Verdenskrig, 

dvs. ca. 1939-40. Det fortæller BBR regi-

stret. Men når jeg ser på nogle af bille-

derne, hælder jeg nok mere til den anta-

gelse, at huset først er bygget i starten af 

1940'erne. 

 

Det var ægteparret Carmen og Viggo Jør-

gensen, der, bl.a. ved gode venners hjælp, 

fik bygget dette lille træhus, på den op-

fyldning, hvor Tanges kær havde ligget. 

Viggo Jørgensen var ansat som forgylder 

ved Fabers Fabriker. Her havde mine for-

ældre, Johannes og Martha Olsen også 

arbejdet, sammen med bl.a. Thorkild og 

Nørregaard. 

Jeg synes mine forældre og min farfar og 

farmor ser ældre ud, end de billeder jeg 

har af dem fra 1930’erne. 

 

Desuden er der på det ene foto en hus-

gavl i baggrunden, som jeg mener, er gav-

len på Kirkevænget nr. 1. I  BBR regi-

stret står der, at dette hus er opført i 

1941. 

Ib er født 30. maj 1935. Ligner han ikke 

en dreng, der er ældre end 4-5 år. 

Ægteparret Jørgensen flyttede senere til 

Ringe, hvor deres søn, Ib Jørgensen sta-

dig bor. 

 

Senere har huset været ejet af Viggo og 

Marie Funch Carlsen, og i min barndom i 

50’erne var der rebslageri på stedet. 

I baggrunden ses i øvrigt Thorvald Aa-

gaards hus og pantefoged Rasmus Kr. 

Rasmussens gård. 

Hvem der har huset i dag, ved jeg ikke, 

men for nogle år siden er der muret en 

skalmur udenpå træhuset. 

Modsatte side: 

Øverst: Rejsegilde. 

Nederst: Viggo og Carmen med Ib. 

Nederst på denne side: Tanges kær til højre, 

hvor bungalow’en blev bygget efter opfyldning.  
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Øverst tv.: Ryslinge i 1950’erne. Kirkestien 2 i 

den røde cirkel. 

Til højre: Det var her fam. Funch Carlsen boe-

de, da jeg var barn i 1950’erne. 

Nederst tv.: Thorkilds og Grethe, fars og mors 

venner. 

Nederst th.: Nørregaards, som mine forældre 

arbejdede sammen med på Fabers Fabriker. 

Modstående side: 

Min far og mor. 

Velsagtens før de blev gift. Han har i hvert fald 

ingen ring på højre ringfinger. 

 

Nederst: Rejsegilde. Jeg genkender Nørregaard, 

Ib, Johannes (min far), Thorkild og Viggo. 

Hvem de 3 i midten er, ved jeg ikke. 
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