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Karetmagerens søn 
og slægtens færden i Ryslinge Sogn 

Den overskrift peger på mig, men den 

passer også på min far. 

For det var hos min farfar (og farmor), 

det hele startede og stedet blev senere 

min fars (og fasters) hjem og endnu sene-

re mit 3. barndomshjem i Ryslinge sam-

men med min søster. 

 

Men mine erindringer kan også læses, 

som en beretning om en svunden tid. 

 

Jeg ved desværre så lidt om mine bedste-

forældre, de døde da jeg var helt lille. 

Så mange af mine erindringer fra den tid 

er baseret på fortællinger, jeg har hørt, 

suppleret med billeder, skudsmålsbøger, 

regnskabsbøger og andre papirer. 

 

Om mine forældres barndoms- og ung-

domsliv er det også sparsomt med min 

viden. 

 

Men her følger historierne: 

 

 

 

Forord 
– til karetmagerens søn 

 

Ryslinge, vinteren 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Olsen 
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Den dag da du fyldte 2 år, Sylvester, fik 

jeg bogen ”Farfar – fortæl nu” af din mor 

og far, Sara og Sune, fordi de gerne ville 

have, at jeg fortalte dig, dine søskende og 

måske fætre og kusiner om, hvordan mit 

liv har været. 

 

Det synes jeg, er en spændende udfor-

dring, som jeg med glæde tager imod. 

 

Lige nu synes jeg, at jeg ikke kan huske 

så meget, men det kommer jo nok lidt ef-

ter lidt, når jeg begynder at skrive. 

 

Jeg vil undervejs prøve, om jeg kan kryd-

re mit livs historier med billeder, som vi-

ser nogle af de skøre, sjove og ikke så sjo-

ve hændelser, som skete for mig, samt 

noget af min families historie. 

 

Endnu er du farmors og mit eneste bar-

nebarn, men ”Eigil” er lige på trapperne 

– din mor er højgravid – og kan føde når 

som helst. 

Om du også får flere søskende, må tiden 

vise. I skal være velkommen -  alle sam-

men. 

 

I dag har din faster Tanja ingen børn. 

Det håber jeg selvfølgelige hun får en-

gang – så kan jeg jo også blive morfar el-

ler måske "papmorfar". Men det er jo ik-

ke noget, jeg - eller andre - kan eller skal 

blande os i, men vi kan jo håbe. 

Men nu skal vi tilbage til fortiden 
– uha … uha … 

Kim Larsen, den gamle danske national-

skjald, sang engang: ”Det var i 1949 eller 

ca. deromkring, da der var krig i Korea”. 

Men se, da var jeg allerede 3 år gammel. 

Fordi: 

 

Da 2. Verdenskrig sluttede - her i Dan-

mark den 4. maj om aftenen i 1945 – be-

gyndte danskerne at "vejre morgenluft", 

og ”sengehalmen begyndte at gløde”, som 

man siger. 

Min far og mor, Johannes og Martha - di-

ne oldeforældre - var blevet gift den 8. 

december 1943, midt under krigen. Fordi 

dengang var der stadig krig i Europa og 

Danmark var besat af den tyske hær. Det 

var strenge tider, har jeg hørt. 

 

Hej Sylvester og (næsten) Eigil 
– og alle I andre børnebørn, som jeg måske får 

Billederne på modstående side: 

 

Øverst tv.: Forsiden til den oprindelige bog. 

 

Øverst th.: Sune og Maja Sara med dig, 

Sylvester. 

 

I midten tv.: Din oldeforældres bryllupsbillede, 

Martha og Johannes, gift 8. dec. 1943. 

 

I midten th.: Farfar Olsen. 

 

Nederst tv.: Rådhuspladsen i København i 

dagene efter befrielsen, da den engelske general 

Montgomery ankommer i spidsen for befrielses-

brigaden. 2. Verdenskrig var endelig slut. 

 

Nederst th.: Sylvester sommeren 2013, 

2 år gammel. 

Rådhuspladsen i København efter befrielsen. 
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Men en dejlig forårsdag var 2. Verdens-

krig heldigvis slut og Danmark og alle de 

andre lande var igen frie lande. Nye tider 

var på vej. Optimismen spirede. Dan-

mark vejrede morgenluft, man gik en ny 

fremtid i møde. Og i de kommende år 

steg antallet af fødte børn drastisk, og vi 

fik dét, som senere er blevet kaldt "de 

store årgange", netop fordi der blev født 

rigtig mange børn. 

 

Jeg var ét af dem. Sagde goddaw til den-

ne verden 2. november 1946 på Ringe Sy-

gehus. Dengang havde alle kystbyerne på 

Fyn - og Ringe - et sygehus. 

 
Ryslinge dengang i 1940'erne 

Min far og mor boede i Ryslinge, i 

”moster” Astrids hus. Hun var nu ikke 

min moster, men min mors moster. Hun 

var ugift, arbejdede som hushjælp hos en 

familie i Hellerup ved København, og 

havde sammen med sin – også ugifte sø-

ster, Ingeborg – arvet grunden efter sine 

forældre – og bygget et hus. Huset ligger 

i dag på adressen Rødamsvej 9 i Ryslinge, 

skråt overfor, hvor Ryslinge Kro engang 

lå, det hedder for øvrigt i dag Krohaven.  

(Det kan du læse mere om i mit slægts-

forskningsprojekt - altså om "moster" 

Astrid og hendes hus). 

Der boede min far og mor til leje. Begge 

arbejde på det tidspunkt ved Fabers Fa-

briker, som producerede og solgte rulle-

gardiner og persienner. Senere, i 1945-

1947 overtog min far sin fars karetma-

gerværksted gradvist, og din tip-oldefar, 

Ole Chr. Olsen døde i 1947. Alt dette kan 

du/I læse om senere i min historie. 

 

Jeg husker selvfølgelig ikke så meget fra 

mine allerførste år og det jeg erindrer, er 

formentlig noget, som jeg har fået fortalt 

af andre. 

 

Efter 2. Verdenskrig var der jo mangel på 

alt, også fødevarer, og især udenlandske 

frugter. 

Som i TV-serien ”Matador”, hvor skue-

spilleren Elin Reimer henrykkes over 

smagen og duften af kaffe, tror jeg nok, 

jeg kan huske duften og smagen af bana-

ner. Det er måske derfor, at bananer al-

tid har været én af mine foretrukne frug-

ter, udover danske æbler – selvfølgelig. 

 

Billederne på modstående side: 

 

Øverst: Rødamsvej. Formentlig i slutningen af 

1930’erne. ”Moster” Astrids hus ses ikke, men 

ligger forrest til højre udenfor billedet. 

Til venstre ligger Hannerups hus. Dernæst Chr. 

M. Pedersens hus. Og efter dette  tømrermester 

Nielsen’s ejendom, senere tømrermester Højkjær 

Larsen. Bagved anes Yndigegn’s gård. 

I højre side skimtes stuehuset af ”Den gamle 

Krogaard”. Ebbe Nielsen’s og murer Kjær’s 

samt ”Moster” Astrid’s ejendomme må man 

tænke sig til. 

Måske var de slet ikke bygget endnu. 

 

I midten tv.: Portræt af ”Moster” Astrid Nielsen. 

 

I midten th.: ”Moster” Astrid’s hus 

(Rødamsvej 9). 

 

Nederst tv.: Ryslinge set fra krosiden. Til ven-

stre Tatol og bager Nielsen. I baggrunden bager 

Jørgensen. Lis Sax Nielsen’s grønthandel og 

Dreymann’s manufakturforretning. 

I højre side Børge Pedersen’s købmandshandel 

og forrest i højre side ”den hvide dames” hus 

(mystisk!). 

 

Nederst th.: ”Moster” Ingeborg’s portræt. 

Ringe Sygehus 



12  



 13 

Torben Olsen Kapitel 1 ”Moster” Astrids hus 

Mine første år 

Nå… Men hvad skete der ellers i mine 

første barndomsår. 

 

Tja… Overfor boede Hans Kurt sammen 

med sin mor og far, Helga og Kristian Pe-

dersen. Kristian var oprindelig sadelma-

ger, altså én der laver seletøj til bl.a. he-

ste, men som også fremstillede andre læ-

dervarer og polstrede og betrak møbler. 

Senere blev han ølkusk, dvs. én der kørte 

ud med øl og sodavand til købmænd og 

kroer, men ikke med heste og vogn. Han 

havde en lille lastbil og fik et øldepot for 

Tuborg. Derfor blev han resten af sit liv 

kaldt Kristian ”Tuborg”. 

Helga, Hans Kurt’s mor, var hjemmegå-

ende. Hvad det vil sige - ”at være hjem-

megående” - vil jeg fortælle om, senere. 

Hans Kurt fik aldrig nogen søskende og 

familien flyttede nogle år efter til Ringe, 

da øldepotet krævede mere plads, bl.a. til 

en større lastvogn og mere lagerplads. 

 

Lidt længere henne ad vejen boende 

Vagn. Hans far hed Aksel Højkjær Lar-

sen og var tømrermester. Aksel var fra 

Brenderup på Nordfyn og havde overta-

get tømrerforretningen efter en tømrer-

mester, der hed Nielsen. Vagns mor hed 

Ingeborg. Vagns mormor og morfar havde 

en gård nede på Sofienlundsvej, 

”Dalslund”. Der legede vi tit, da vi var 

små. Vagn fik senere 2 søskende, Erik og 

Anne Marie. 

 

Jeg husker selvfølgelig ikke ret meget fra 

de første 3-4 år, men når jeg ser billeder-

ne fra dengang, kan jeg se, at vi var me-

get sammen, sikkert fordi vi boede lige 

ved siden af hinanden og vores mødre var 

hjemmegående. 

 

Og nu bliver jeg nok nødt til at forklare, 

hvad det vil sige "at være hjemmegåen-

de". 

 
Landbrug, håndværkere 
og forretninger  

Dengang, i midten af 1900-tallet var 

Danmark jo det, man kalder et land-

brugsland. Rigtig mange mennesker leve-

de på landet og var bønder, dvs. land-

mænd eller landbrugsmedhjælpere. Man-

den og konen arbejdede sammen med at 

dyrke jorden og drive landbruget og bør-

nene måtte hjælpe til. 

 

I landsbyerne og byerne fandtes de forret-

ningsdrivende, som havde butikker og 

håndværkerne, dvs. murere, tømrere, 

smede, bødkere, snedkere, skræddere, 

frisører, karetmagere (ligesom din oldefar 

og tip-oldefar) og en masse andre hånd-

værk. Men det var mændene, der var 

håndværkere og håndværksmestre. 

 
De passede os 

Håndværkerkonerne gik hjemme og pas-

se huset, gjorde rent, lavede mad, vaske-

de tøj, syltede og ikke mindst fødte børn 

og passede børnene. Sådan havde man 

gjort i mange år og det var der ikke lavet 

om på - endnu. 

For der var ikke noget, der hed vuggestu-

er eller børnehaver eller udearbejdende 

kvinder. 

Billederne på modstående side: 
 

Øverst: Ryslinge Kro set fra ”Moster” Astrid’s 

have. 
 

I midten tv.: Kroen set fra ”by-siden”. 

Bebyggelsen bestod af 2 sammenbyggede huse. 

I første hus boede skomager Hansen og i den 

højre del var Ryslinge Kro med en pavillon byg-

get på siden. 

Anlægget ligger til højre udenfor billedet.. 
 

I midten th.: Mig og vores dejlig schæferhund 

”Lyth”. 
 

Nederst: Sådan så Ryslinge ud ca. 1948. 

Nummer 1 er ”Moster” Astrid’s hus. 

Nummer 2 er min farmor og farfar’s hus og 

værksted. Senere mit barndomshjem. På bille-

det ser vi bl.a. ”min far’s grund”.  
 

De øvrige  specielle steder er skrevet på billedet. 
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Endelig var der ”de handlende”, altså alle 

de, der havde en butik, hvor man kunne 

købe ting. 

For der fandtes heller ingen supermarke-

der eller indkøbscentre, men derimod en 

masse små forretninger, som hver især 

solgte netop deres varer. 

 
Forretninger i Ryslinge 

Her i Ryslinge var der også en masse for-

retninger - dengang. 

Uddeler Jørgensen i Brugsen solgte kolo-

nialvarer, isenkram og foderstoffer til 

landmændene. 

 

Købmand Pedersen solgte også dagligva-

rer. Og fru Pedersen hjalp til. 

Skomager H. P. Hansen lavede, reparere-

de og solgte fodtøj. Det var Marie Han-

sen, som passede butikken. 

Manufakturhandler Dreymann og fru 

Dreymann solgte selvfølgelig konfekti-

onsvarer, altså tøj, stof, sengelinned m.m. 

og skrædder Rasmussen syede tøj. 

Fru Sax Nielsen (hun hed Lis til fornavn) 

havde en lille biks med grøntsager og 

blomster. 

 

Bager Nielsen og bager Jørgensen lå lige 

overfor hinanden på hver sit hjørne, men 

bager Jørgensen havde en brødtur, hvor 

han kørte rundt i sin brødbil i sognet og 

solgte brød til dem, der havde svært ved 

at cykle til byen. 

Fiskehandleren og ostemanden kørte og-

så rundt og solgte fisk og ost. 

Slagtermester Robert Jørgensen slagtede 

selvfølgelig dyr og solgte kød og pålæg og 

blev hjulpet af fru slagter Jørgensen, 

Edith hed hun, mens ”Den lille fedevare-

handler”, som hed Valdemar Andersen og 

fik sit tilnavn, fordi hverken han eller 

forretningen var særlig stor, kun måtte 

sælge udskåret kød og afskåret pålæg. 

Han var nemlig ikke uddannet slagter. 

Så havde vi også en Tatol-forretning, som 

var "Tatol-Jensen's", hvor de bl.a. solgte 

kolonialvarer, sæbe- og hygiejneartikler, 

dameundertøj og andre dameting. 

Endelig var der Lynge’s og blad- og to-

bakshandel. Her var det mest fru Lynge, 

der passede forretningen, da Lynge var el

-installatør og arbejdede. 

 

Og så havde jeg nær glemt Karl og An-

na’s ismejeri, som bl.a. solgte mejeriva-

rer, mælk, smør, ost, æg, selvom Holger 

"Mælkemand” også havde mejerivarer 

med retur, når han havde afleveret bøn-

dernes mælkejunger på mejeriet. 

 

Og i Brugsen's "anden side", hen mod sta-

tionen, havde Ryslinge Andelskasse sit 

lokale, som tidligere brugsuddeler Peder-

sen bestyrede sammen med sin kone. 

Og over for Brugsen lå fotograf Tornøe's 

atelier. Fotografhuset, som det hed - og 

stadig hedder. Men da fru Tornøe for 

længst var død, var det nu fotograf Axel 

Pedersen, der var byens og egnens foto-

graf. 

 

Mange af disse butikker var altså mand- 

og kone-forretninger, fordi kun få var sto-

re nok til at kunne beskæftige og aflønne 

en lærling eller medhjælper. Det var vist 

kun i Brugsen, man havde kommis'er. 

Så konerne havde nok at se til, når de bå-

de skulle passe forretningen, hjemmet og 

børnene. 

Billederne på modstående side: 

 

Fra øverste venstre hjørne til nederste højre 

hjørne: 

 

”Lyth” og Torben. 

Vagn og Torben. 

Torben på gyngehest. 

Peter, Hans Kurt, Torben og Vagn med ispinde. 

I legevognen: Torben og Hans Kurt forrest. 

Peter og Vagn bagerst. 

Hans Kurt og Torben på trehjulerne. 

Hans Kurt og Torben med vandbaljen. 

Torben og Hans Kurt bag legevognen. 
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Hjemmegående og udearbejdende 

Min mor, din oldemor, var hjemmegåen-

de. Hun passede også husholdningen, 

gjorde rent, lavede mad, ordnede vores 

tøj, passede mig og senere min søster Jet-

te og hjalp også indimellem min far på 

hans værksted. 

Det fik hun ingen løn for, men han betal-

te naturligvis alle udgifter, og så fik hun 

nok også nogle penge, som kun kunne 

bruge på sig selv. 

 

Men der var nogle kvinder, som var ude-

arbejdende, bl.a. en del som havde job på 

Fabers Fabriker, hvor de blev montricer, 

som samlede rullegardiner og persienner 

eller var på kontor, som man sagde. 

 
Tilbage til fortiden 

Inden jeg fortsætter med at fortælle min 

egen historie, bliver jeg nødt til at gå til-

bage i tiden og fortælle om "Karet-

mageren i Ryslinge", altså noget om, 

hvordan det hele startede, noget om både 

mine forældre og deres forældre, altså 

mine bedsteforældre, dvs. dine oldeforæl-

dre og tip-oldeforældre. For det hele star-

tede for over 100 år siden. 

Billederne på siden overfor og herunder: 

 

Billederne på side 16 er fra ca. 1939 og 1945. 

Allerøverst tv. er ”Moster” Astrids hus bygget, 

mens murer Kjær’s og Ebbe Nielsen’s bygge-

grunde først er ved at blive byggemodnet. 

På det nederste foto er husene færdigbygget. 

På billedet på denne side (herunder) er der gået 

ca. 10 år. Vi er nu i ca. 1949. 

Træerne dækker næsten husene. 

Men det var her i disse omgivelser jeg legede 

som barn. 
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