
Erindringer 
fra Hestehaveskoven 

Kusine Kirsten og Torben 



72  

Torben Olsen Kapitel 10 Erindringer fra Hestehaveskoven 

Erindringer om hændelser 
– mens vi boede i ”Bakkehuset” 

 
 

 
 
Da jeg blev væk 

I de år, vi boede 

"ude i Hesteha-

veskoven", dvs. 

inden vi flyttede "op til Ryslinge", opleve-

de jeg, at der skete mange ting. Men des-

værre kan jeg ikke huske så meget - jeg 

var jo ikke ret gammel - så en del af det, 

jeg erindrer, er sikket noget jeg har fået 

fortalt af min far og mor eller af noget fa-

milie eller vores naboer. 

 

Men i hvert fald er jeg blevet fortalt, at 

jeg engang blev væk. 

Min fars og mors (og min) hund hed jo 

"Lyth", det var en schæferhund og min 

morfar og mormor's hund hed (vistnok) 

"Zenta" og var en ruhåret Ariedal-terrier. 

De to hunde elskede at lege sammen og 

jeg elskede at lege med dem. 

 

Men hunde har det med at smutte hjem-

mefra, især hvis der er noget, de kan ja-

ge. Så en dag, hvor vi legede smuttede de 

hjemmefra og jeg løb selvfølgelig efter 

dem. 

 

På et tidspunkt kaldte mine forældre på 

os, men fik ikke noget svar. Og de kaldte 

og kaldte og ledte og ledte, men de kunne 

hverken finde mig eller hundene. 

 

Så blev naboerne alarmeret. Alle mand af 

huse. Ud at lede efter den lille 3-årige 

Torben. Men de kunne ikke finde mig. 

Uha - uha. Stor panik. 

 

På alle markerne var der mergelgrave, 

dvs. dybe vandhuller, hvor et lille barn 

nemt kunne falde i vandet og måske 

Lyth 

og Zenta. 
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drukne. (Prøv at Google, hvad en mergel-

grav er). Så folk cyklede rundt og ledte og 

råbte efter mig. 

 

Pludselig kom hundene hjem. Men de 

kunne selvfølgelig ikke fortælle, hvor jeg 

befandt mig. 

Men en af folkene hørte pludselig barne-

gråd. Der sad jeg, forladt af hundene, i en 

kornmark, mutters alene, havde tisset i 

bukserne, ved Rasmus Bojsen's markvej 

ned mod skoven og åen. 

Pyha sikke en forskrækkelse. 

Men heldigvis endte det lykkeligt. 

Ellers ville jeg jo heller ikke have kunnet 

fortælle begivenheden. 

 
Hundene 

Jeg husker ikke nogen specielle historier 

om min morfar og mormor's hund 

"Zenta". Derimod kan jeg huske en for-

tælling om vores egen hund "Lyth". 

 

Min far, som jo var karetmager, ligesom 

min farfar og arbejdede på karetmager-

værkstedet "oppe i Ryslinge". Han cykle-

de hver morgen fra "Bakkehuset", min 

morfar og mormors lille husmandssted 

"ude i Hestehaveskoven" og "op til byen". 

"Lyth" var med både morgen og efter fyr-

aften - frem og tilbage. 

 

"Lyth" var en tævehund, altså en hun-

hund. Og hunhunde kommer 1 til 2 gan-

ge om året i det, man kalder løbetiden. 

Dvs. hunhunden kan blive gravid at få 

hundehvalpe. I den periode, hvor hun-

hunden er i løbetiden vil alle hanhunde 

forsøge "at parre sig med den", dvs. gør 

den gravid. 

Sådan var det også med "Lyth".  

 

Uheldigvis havde vores tidligere nabo fra 

dengang vi boede i "moster" Astrid's hus, 

Jacob Kjær, en hanhund, en foxterrier, 

som hed "Bob". Og den kunne åbenbart 

lugte, på flere kilometers afstand, når en 

hunhund var i løbetiden. 

Så hver gang "Lyth" var i løbetiden, hav-

de min far to hunde med på sin cykeltur 

om morgenen og tilbage igen om aftenen. 

Så han var nødt til at have en lang kæp, 

som han kunne slå ud med, når Bob eller 

andre hanhunde blev for nærgående. 

 

Det fortælles, at i den 

periode, hvor "Lyth" 

var i løbetiden, tabte 

”Bob” sig meget, den 

blev rigtig tynd, fordi 

den løb frem og tilbage 

2 gange om dagen og 

glemte at spise sin 

mad. 

 
Legekammerater 

Jeg husker ikke, hvem jeg legede med før 

jeg begyndte at gå i skole. Og dog. Måske 

Ebbe Madsen, snedker Poul Madsen og 

Ellens knægt og Hans Jørgen fra gården 

"Stenlund". Ellers har jeg ingen erindring 

om legekammerater før skolegangen. Må-

ske Villy fra "Cementenborg" eller Poul 

Martin og Jørgen Bertel fra 

"Hjørnegården". 

 
Da Jette blev forbrændt 

Det er ganske få episoder, som jeg husker 

fra de år, hvor vi boede "ude i Hestehave-

skoven". 

 

Men én af dem  - en lidt ubehagelig hæn-

delse - som jeg - omend ikke husker - så 
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dog er blevet fortalt - er min søster Jette's 

uheld. 

 

En aften, hvor Jette og jeg blev passet af 

faster Karen, fordi vores far og mor skul-

le "i byen", indtraf følgende ubehagelig 

episode. 

Vi opholdt os inde på "det lille kontor", 

som vi kaldte det. Der var bl.a. andet en 

chaiselong, et bord med stole og en kak-

kelovn. Foran kakkelovnen var der en 

kakkelovnsskærm. 

 

Vi hyggede os. 

Men børn bliver jo 

ofte overstadige 

og Jette hoppede 

desværre på chai-

selongen med det 

resultat at hun 

faldt og røg over 

mod den rygende 

varme kakkelovn. 

Heldigvis tog 

skærmen noget 

af, men brændte 

sig, det gjorde den 

lille pige. 

 

Hvordan det vide-

re forløb denne 

aften var, kan jeg 

ikke huske, men 

hun overlevede, en forskrækkelse rigere. 

Puha. 

 
Min første cykel 

Jeg husker ikke, hvordan jeg lærte at 

cykle. Men jeg husker - naturligvis - min 

allerførste cykel. Den var rød, og det var 

en "rigtig" drengecykel. 

Well, den var ikke splinterny, købt hos 

cykelhandleren i Fjellerup. Men den var 

sej. 

Det var Kjeld, ham smeden overfor, der 

havde lavet den, og den var rød. Og jeg 

lærte hurtigt at cykle på den. Også helt 

ned til Friskolen og tilbage igen. 

 
Min skolestart 

Jeg kom i skole 1. april 1954. I Ryslinge 

Friskole. 

Og hvorfor nu Ryslinge Friskole og ikke 

Kommuneskolen. 

 
Baggrund 

Så bliver jeg nødt til at fortælle lidt om 

min slægt bagud i tiden. 

 

Jeg plejer at sige, at hvis man slår en 

streg fra Ringe-Ryslinge-Fjellerup-

Ellested-Ørbæk-Frørup-Tårup, så stam-

mer min farfar og farmor's slægt nord for 

linjen og min morfar og mormor's slægt 

syd for linjen. 

Min farfar og hans slægt er fra Davinde-

Ullerslev-Rønninge området, min farmors 

slægt fra Refsvindinge-Rolfsted-Søllinge 

området. 

Mens min morfars slægt mest er fra Elle-

sted-Ryslinge og langt tilbage Ullerslev 

området og min mormor's slægt mest fra 

Trunderup-Kværndrup området, men og-

så har rødder fra Frørup og Tårup. 

 

Min farfar var - fra barns ben - forment-

lig medlem af folkekirken og havde gået i 

det, der dengang var folkeskole. 

Min farmor gik formentlig i Refsvindinge 

(folke)skole, men hendes forældre kom, 

uvist af hvilken grund, til at tilhøre Rys-

linge Valgmenighed. Flere af hendes sø-

skende er konfirmeret i Ryslinge Valgme-

nighedskirke, kaldet Nazarethkirken. 

Men min farmor og farfar er gift i Refs-

vindinge Kirke (i 1905). 
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Men i Ryslinge blev de medlem af Valg-

menigheden og de valgte Ryslinge Frisko-

le til deres børn (min faster og min far). 

 

Min morfar og hans slægt har ikke været 

involveret i hverken Ryslinge Valgmenig-

hed eller Ryslinge Friskole, så vidt jeg 

kan se. Først da han bliver gift med min 

mormor i 1910, sker der en ændring. De 

bliver nemlig viet i Nazarethkirken, Rys-

linge Valgmenighedskirke. 

 

Min mormor's forældre blev viet i Ryslin-

ge Valgmenighedskirke i 1889. De boende 

i Sdr. Højrup i de første år af deres ægte-

skab. Her blev min mormor født, men til-

syneladende blev hun og hendes søsken-

de døbt i Ryslinge Valgmenighedskirke. 

Da familien flytter til Ryslinge ca. 1897, 

er de ældste børn klar til at starte i skole 

og jeg formoder, at mine oldeforældre har 

valgt Ryslinge Friskole, da Grundtvig og 

Kold's tanker jo prægede egnen og samti-

dig var der stor sammenhæng mellem 

Friskole, Højskole og Valgmenighed. 

 

Tidligere, i ca. 1870 valgte mine tip-

oldeforældre, som boede i Trunderup, at 

Den ”nye” Ryslinge Friskole efter indvielsen i 1952. 

Ryslinge Friskole før branden i 1949 
og daværende friskoleleder, Kristian Skovrup. 
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tilhøre Ryslinge Valgmenighed. Måske 

fordi Vilhelm Birkedal også havde "fået 

tag i" Trunderup-befolkningen. 

Det fremgår af kirkebogen for Kværn-

drup Sogn, hvor deres børn, altså min ol-

demor's søskende i stedet for at blive døbt 

i Kværndrup Kirke, nu døbes i Ryslinge 

Valgmenighedskirke, den der i dag hed-

der Nazarethkirken.. 

Altså via mine tip-oldeforældre, senere 

min oldeforældre og min mormor og mor-

far kommer Ryslinge Valgmenighed og 

Ryslinge Friskole ind i billedet. Og da 

begge min forældre har gået i Ryslinge 

Friskole, valgte de naturligt nok denne 

skole for mig og min søster.  

Såe... Det var historien. 

 
Nu til mit første skoleår 

Vi gik i skole hos lærer Christensen og 

hans kone fru Christensen. Han hed 

Vagn og hun Gudrun. Men fornavne 

brugte man ikke dengang. De hed hr. og 

fru Christensen. 

 

Jeg husker ikke detaljer fra mine første 

skoleår, dog står én forfærdelig hændelse 

stadig i lys erindring. 
 

Da Krumstrup Mølle brændte 

Som  elev i 1. klasse gik vi i den lille sko-

lestue, som lå ud mod marken, hvor vi 

kun se kvæget græsse og bønderne arbej-

de. Det var sidst i april måned og foråret 

var på vej. 

 

Men en dag, vi gik vist i skole om efter-

middagen, var det blevet uvej. Det blæste 

i hvert tilfælde temmelig meget. 

Vi kunne se over på Krumstrup Mølle. 

Møllens vinger kørte hurtigt. Meget hur-

tigt syntes vi. 

Pludselig begyndte det at ryge fra toppen 

af møllen og lidt efter begyndte den at 

brænde. 

Den ”nye” Ryslinge Friskole 
efter indvielsen i 1952. 

Lærer Christensen og fru Christensen. 

Krumstrup Mølle 
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Møllerkarlene havde ikke været forud-

seende nok, så de i tide havde fået drejet 

møllehatten og dermed vingerne (man 

kalder det "at krøje"), så vingerne løb 

løbsk, møllen blev derved så varm, at der 

gik ild i tagbeklædningen. Den bestod af 

træplader og tagpap og da det stormede 

helt vildt fløj brændende tagpap og træ-

plader gennem luften. 

 

Rigtig mange af gårdene og husene i 

vindretningen havde tage af strå, så da 

folk så, hvad der skete, var det alle mand 

af huse, ud i det fri med dyrene og Falck's 

brandbiler måtte ikke alene koncentrere 

sig om at slukke den brændende mølle, 

men også sætte brandvagter og sprøjter 

ud ved de stråtækte huse og gårde. 

 

Desværre nåede de flyvende, brændende 

tagflager at sætte ild til gården 

"Engholm" på Aavej, som nedbrændte. 

Kun stuehuset blev reddet. 

 

Det fortælles, at ejeren, Henrik Henrik-

sen, gik ude på marken og harvede med 

et spand heste, da han så møllen brænde. 

 

Han skyndte sig at spænde fra og sætte 

hestene i stald, hvorefter han cyklede op 

til møllen for at være behjælpelig med 

slukningen. 

Herfra så han stråtaget på sin egen gård 

blive antændt af de flyvende spånflager 

fra møllen. Han nåede ikke hjem så be-

tids, at han kunne redde hestene ud af de 

brændende bygninger. De omkom. 

 

Skolegangen den eftermiddag blev natur-

ligvis aflyst og jeg og alle andre elever 

blev hentet hjem af vores forældre. 

 

Krumstrup Mølle omtaler jeg også sidst i 

dette kapitel. 

Krumstrup Mølle 

Gården ”Engholm” brænder. 
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Hvepsestik 

Jeg er vist det man kalder 

"kejthåndet". Jeg bruger 

min venstre hånd lige så godt som min 

højre. Kaster med venstre hånd. Sparker 

med venstre fod. Bruger værktøj og maler 

både med højre at venstre hånd ligegodt. 

Det hjalp mig meget engang, da jeg var 

blevet stukket af 

en hveps på min 

højre hånd. Hån-

den hævede så 

voldsomt, så jeg 

ikke kunne holde 

på en blyant og 

skrive. 

Men det gjorde 

ikke så meget, for lynhurtigt lærte jeg at 

bruge min venstre hånd i stedet for. 

Men i løbet af nogle dage fortog hævelsen 

sig, og så kunne jeg igen skrive og tegne 

med min højre hånd. 

 
Cykeluheld 

En dag, hvor jeg skulle cykle i skole, gik 

det galt. 

Jeg var på vej ned ad bakken fra 

"Bakkehuset". Havde god fart på. På 

marken op mod Ejner "Æg's" hus var de i 

gang med noget markarbejde, vis nok 

med noget så nymodens, som en traktor. 

Og den skulle jeg lige se... 

BUM! 

Der lå jeg, fortumlet og forslået. Jeg var 

nemlig banket lige ind i bagenden på ba-

ger Jørgensen' brødbil. Han holdt dér og 

var inde i et hus med brød. 

Det gjorde nas. Jeg jamrede af smerte og 

bager Jørgensen og nogle naboer kom ud 

for at hjælpe mig. De hentede vist min 

mor. 

Heldigvis havde jeg kun fået et kraftigt 

slag og nogle småskrammer og hudaf-

skrabninger, dengang var der jo ikke no-

get, der hed at bruge cykelhjelm. Men ho-

vedet havde jeg heldigvis ikke slået. Alli-

gevel gjorte det rigtig ondt. Og jeg græd. 

Cyklen var stadig hel, selvom styret var 

slået lidt skævt. 

Jeg kan ikke huske, om der skete noget 

med brødbilen. Men det har sikkert ikke 

været alverden. 

Men jeg kom vist ikke i skole - den dag. 

 
Gymnastik 

Alle, eller næsten alle, der begyndte at gå 

i skole, skulle også dyrke noget sport i 

deres fritid. 

Dengang var der ikke så mange mulighe-

der. Fodbold 

i Boldklub-

ben og gym-

nastik og 

badminton i 

Gymnastik-

foreningen. 

Da jeg aldrig 

har været 

god til bold-

spil, jeg var 

altid en af de sidste, der blev valgt, når vi 

skulle udtages og vælges til at spille hold-

sport. 

Så jeg valgte selvfølgelig "at gå til gym-

nastik". 

 

Det foregik i Forsamlingshusets store sal. 

Der var jo ingen haller dengang. 

Lederen hed Erling. Jeg var nu heller ik-

ke særlig god til gymnastik. Jeg syntes 

vist, at ham Erling var lidt skrap. Jeg 

kan huske en gang, hvor jeg ikke turde 

spørge, om jeg måtte gå ud og tisse. 

"Sådan noget gjorde man før timen". Så 

det endte med at jeg tissede i bukserne. 
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Det var meget flovt for en stor dreng, som 

mig. 

Så ret hurtigt sluttede det med gymna-

stikken. 

 
Danseskole 

Så valgte min far og mor, sikkert mest 

min mor, at min søster og jeg i stedet 

skulle "gå til dans" hos Joan Jørli's Dan-

seskole én gang om ugen, om efteråret og 

vinteren. Det gjorde børn dengang. Det 

gav dannelse, sagde man. - Jo, jo. 

 Joan Jørli var fra England, men var gift 

med en dansk mand, som vi unger syntes 

var en sur halvgammel stodder, der røg 

cigaretter hele tiden. 

Hun talte udmærket dansk, men med en-

gelsk accent. 

Hun instruerede dansetrinnene. Fru Wæ-

de, som boede omme ved siden af køb-

mand Jørgensen, hjalp hende, og frk. 

Hansen spillede til, på klaveret. Sidst-

nævnte var en meget lille frøken. Ofte 

sammenligner jeg hende med Misse Møh-

ge fra TV-serien "Matador". 

Jeg startede med at danse med en pige, 

som vistnok hed Mimi. Min søster Jette 

dansede med Mogens Dalskov. 

Senere kom jeg til at danse med min 

barndomskæreste, Jette Munk, og atter 

senere med Inge "Barber" Madsen, som 

jeg også gik i klasse med, også senere hen 

i Realskolen. Men mere om dem senere. 

Også noget om, hvad dansen førte med 

sig. 

 
Afdansningsbal 

Jeg husker ikke noget fra undervisnings-

timerne, men erindrer lidt om afdans-

ningsballerne, hvor man stillede op ude i 

Forsamlingshusets gang i sit fineste tøj, 

mens alle forældrene var bænket rundt 

langs ydervæggene i den store sal på 

samme måde, som når der var gymna-

stikopvisning, bortset fra ovre ved ribber-

ne, som vendte ud mod gangen. 

Så marcherede vi ind, "kavalererne" med 

deres "prinsesse" i hånden og så dansede 

de forskellige hold en dans og blev klap-

pet ud. Og fru Jørli fik blomster og "Tak 

for i år". Og der blev taget et billede af os. 

Bagefter fik vi en rød sodavand og så 

dansede vi vistnok en dans med vores 

mor og far (hvilket ikke behagede far) el-

ler nogen af de andre og så var den aften 

slut. 
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Øverst: Tegning af vandmøllehuset. Årstal ? 

Nederst: Vindmøllen og møllehuset ca. 1908. 

 

Modstående side: 

Krumstrup Vindmølle ca. 1950. 

Nederst: Sådan så der ud i 2015. 

Vejen er rettet ud og der er bygget et hus, der 

hvor vindmøllen lå. 

Mine aner på møllen: 

4 x tip: Michel Michelsen (Ca. 1674-1753). 

3 x tip: Hans Michelsen (1729-1802). 

2 x tip: Hans Hansen (1777-1849). 

Sidstnævntes datter Magdalene Hansdatter 

blev gift med min tipoldefar Søren Hansen. Det 

var dem der overtog ”Bakkehuset”  i midten af 

1840erne. 
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Krumstrup Vandmølle 

Oprindelig var Krumstrup Mølle en 

vandmølle, som lå ved gavlen af den nu-

værende gule ejendom. 

 

I 1755 blev den beskrevet som en liden 

græsmølle, der blev kaldt Lørup Mølle. 

 

Mine 2, 3 og 4 x tipoldeforældre har alle 

været møllere på vandmøllen. 

 

Da mølledammen opdæmmedes ved an-

læggelse af vejen til Hylshuse og Sand-

ager, blev der rigeligt med vand i mølle-

dammen og det blev nu en god og driftig 

vandmølle. 

 

Omkring 1880 blev mølledammen afvan-

det og drænet, hvorefter vandmøllen i 

ejendommen blev nedlagt. 

 
Krumstrup Vindmølle 

Bygget omkring år 1860, da der blev for 

lidt vand, når mølledammen tørrede ud 

ved eftersommertid. 

Da Krumstrup Mølle brændte 

Møllen nedbrændte i et stormvejr 28. 

april 1954. 

Møllen løb varm og antændtes, da man 

ikke havde nået at krøje den, da uvejret 

trak op. Flager af den brændende spånbe-

klædning fløj så langt væk, at de antænd-

te gården ”Engholm” på Aavej, som også 

nedbrændte. 

Krumstrup Mølle 
– historien om en vandmølle og en vindmølle  
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Det fortælles, at ejeren Henrik Henriksen 

gik ude på marken og harvede med et 

spand heste, da han så møllen brænde. 

Han skyndte sig at spænde fra og sætte 

hestene i stald, hvorefter han cyklede op 

til møllen for at være behjælpelig med 

slukningen. Herfra så han stråtaget 

på sin egen gård blive antændt af 

de flyvende spånflager fra møllen. Han 

nåede ikke hjem så betids, at han nåede 

at redde hestene ud af de brændende 

staldbygninger. 

Kun stuehuset blev reddet. 

Modstående side: 

Øverst: Foto fra 1950. 

I midten: ”Engholm” brænder 28. april 1954. 

Nederst: Luftfoto fra 1992. 

”Sivholm” og Krumstrup Mølle inden de brændte. Udsigt fra ”Bakkehuset”. 

Krumstrup Mølle ca. 1940. 
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Kusine Kirsten og Torben 
i Lunde. 

 
Kusine Kirsten og Torben 
i haven ved ”Bakkehuset”. 

Martha’s fætter Niels Kjeldsen på besøg. 
Her sammen med Torben i haven ved ”Bakkehuset”. 

 


