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Torben Olsen  Forord til slægtens historie 

Forord 
- til karetmagerens søn - et ”skribleri” i mange afsnit 

Karetmagerens søn 
og slægtens færden i det fynske 

Den overskrift peger på mig, men den 

passer også på min far. 

For det var hos min farfar (og farmor), 

det hele startede (eller langt længere før) 

og karetmagerboligen i Ryslinge blev se-

nere min fars (og fasters) hjem og endnu 

senere mit 3. barndomshjem i Ryslinge 

sammen med min søster. 

 

Men mine erindringer kan også læses, 

som en beretning om en svunden tid. 

Historien 

For at andre måske bedre kan forstå mit 

tilhørsforhold til Ryslinge Sogn, bliver jeg 

nok nødt til at blande mine aner ind i sa-

gen og lave henvisninger til min slægts 

historie og anetavler. 

Det vil også være et supplement til at for-

tælle lidt om sognets udvikling. 

 
Men her er først mig selv og mine 
nærmeste i 2019 

Torben Olsen (021146), født, opvokset 

og boet i Ryslinge hele mit liv. 

Gift (6. nov. 1976) med Rose Marie Ol-

sen f. Andersen (040249) fra Torp, Lyngs, 

Refs Herred, Thisted Amt, Thy. 

 

Bopæl siden april 1974 

Leragervej 8 - 5856 Ryslinge. 

 

Børn 

2 børn: 

Sune Legaard Olsen (110575) og 

Tanja Legaard Olsen (110778). 

 
Børnebørn 

2 børnebørn: 

Sylvester Anker Devantier (160111) 

og Eigil Vagn Devantier (030313). 

Forældre: Sune Legaard Olsen og 

Maja Sara Devantier (180180), 

født og opvokset i Boltinggård Skov. 

Tanja er p.t. single og har ingen børn. 

Ryslinge 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Olsen 

Rose Marie Sune Tanja Maja Sara Sylvester Anker Eigil Vagn 
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Slægtsforskning 

Interessen for slægtsforskning har jeg 

formentlig fra min mor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Olsen f. Hansen (1912-2000) 

og fra manden, som var gift med en af 

min mors kusiner, 

Leo van der Plas, hollænder, 

men altså dansk gift (desværre døde ku-

sinen temmelig ung). 

Leo, som var oppe i 80’erne, lever heller 

ikke længere. 

 
Leo's slægtsforskning går mange år tilba-

ge. Både med sine egne aner i Holland, 

men også med sin afdøde kones slægt i 

Danmark, hvilket jo så også omfatter min 

mors slægt. 

Så ham har jeg ladet mig inspirere af og 

fået en del materiale fra, bl.a. et større 

”kompendium” som er afskrifter fra di-

verse kirkebøger, folketællinger, skifte-

retsprotokoller, lægdsruller og herre-

gårdsprotokoller, omhandlende en del af 

”Ryslinge-anerne”. 

 

Afskrifterne er foretaget af Chr. Rasmus-

sen, Slægtsarkivet, Konvolutarkivet, 

Landsarkivet i Odense, marts 1984. Det 

står i hvert fald anført på papirerne. 

 

Jeg har nu arbejdet med mit slægtsforsk-

nings-projekt i adskillige år, mest om vin-

teren. 

Jeg har, som sagt, primært gravet i kir-

kebøgerne og folketællingerne på nettet + 

en del fotos og matrikelkort. 

Men også mere personlige papirer, som 

attester, skudsmålsbøger, skøder, pante-

breve, ja sågar postkort er med til at for-

tælle noget om familiernes historie. 

 
Overordnet startede jeg med at inddele 
mine aner i 4 grupper: 
 

Min farfar Ole Chr. Olsens aner. 

Min farmor Dagmar Vilhelmine Kirsti-

ne Valborg Andersens aner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min morfar Hans Karl Jensenius Han-

sens aner. 

Min mormor Karen Marie Nielsens 

aner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Og alle er de fynboer 

Slår man en streg på et kort fra Ringe via 

Ellested over Ørbæk til Tårup på Østfyn, 

så viser det sig, at min fars aner (Olsen 

og Andersen) hovedsageligt stammer 

nord for linjen og min mors aner (Hansen 

og Nielsen) stammer syd for linjen, sådan 

cirka. 

 

De flyttede ikke så langt, dengang man 

kun havde hest og vogn. Det var først da 

jernbanen kom til i slutningen af 1800-
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tallet, at folk begyndte at bevæge sig læn-

gere væk. 

Så man med rette sige, at jeg er fyn-

bo, eller rettere midtfynbo. 

 
Olsen/Hansen slægten 

1. Jeg lagde ud med min farfars slægt - 

Olsen-slægten. Jeg mener at have fundet 

anerne så langt tilbage, som kirkebøger-

ne rækker, måske kan man finde endnu 

flere, men i så fald kan jeg ikke tyde de 

gamle skrifter. Måske skifteretsprotokol-

ler, lægdsruller og herregårdsprotokoller 

ville kunne give yderligere oplysninger, 

men det er ikke forsøgt. 

 
Andersen/Jensen slægten 

2. Det næste jeg gik i gang med var min 

farmors aner. Udover de nævnte kilder, 

ligger jeg inde med den del billedmateria-

le. Jeg har brugt megen tid på, at finde 

ud af, hvem der er hvem, alder, tid og 

sted. Min farmor var møllerdatter fra 

Refsvindinge, så kopier af billeder + mine 

kommentarer er udleveret til Refsvindin-

ge-Ørbæk Lokalhistoriske Forening. 

 
Hansen slægten 

3. Denne del handler om min morfar’s fa-

miliære forhold. Min mor har gemt en hel 

del materiale omhandlende denne gren af 

familien, som kan læses under 

”Bakkehuset”, i dag Aavej 53 i Ryslinge 

Hestehaveskov. Det fører slægten bagud 

til bl.a. Ullerslev, Lørup og Ellested. 

 
Nielsen/Jensen slægten 

4. Fjerde del handler primært om ”Den 

gamle Krogaard”, i dag Rødamsvej 15, 

Ryslinge. Den var igennem en årrække 

min mormor’s barndomshjem. Men også 

bagud i tiden har den været beboet af 

denne del af slægten. 

 
”Den gamle Krogaard” 

5. Ydermere kan du her studere det 

”kompendium”, som Leo van der Plas har 

samlet, og som viser anerne helt tilbage 

til 1600-tallet. 

Jensen slægten (”Trunderup-klanen”) 

6. Desuden min mormor’s mors aner 

(oldemor Henriette Dorthea Jensen), som 

stammer fra Trunderup-Kværndrup-

Egeskov egnen. 

 
Uddrag af ”Ryslinge Sogn’s Historie” 

7. Af H. M. Henriksen, udgivet 1955. 

 
Men... men... men... 

Det ta’r tid … det ta’r tid … skal jeg hilse 

og sige. 

 

Men når engang vinteren kommer og be-

graver landet i sne og frost, så lyser com-

puterskærmen op og jeg fortsætter mine 

"projekter". 

 

Hvis du har lyst, kan du læse "Min 

historie" på: www.torgrafik.dk 

Go' læselyst ! 
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Del 1 - Første kapitel 

Lindetræet 
i  

Davinde 
 

”Tingstedet” 
 

Det gamle samlingspunkt 
 for landsbyfællesskabet - bytinget, 

 hvor bønderne fik forelagt og afgjorde 
årets gang i byfællesskabet 
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Torben Olsen  Min oldeforældre Hans Olsen og Karen Hansen 

Del 1 - Første kapitel 

Hans og Karen Olsen (f. Hansen) 
- de var min farfar’s forældre 

Hans Olsen (f. i 1838) og 

Karen Olsen (f. Hansen i 1847) ved jeg 

stort set intet om. 

 

De blev viet i 1871. 

 

I det hele taget er min far's og dermed 

min farfar’s "del" af familien stort set 

ukendte. 

 

Min far (Johannes Olsen) har beskrevet 

sin far (Ole Chr. Olsen) og dermed også 

løftet "en lille flig" af den del af min fami-

lie. 

Ifølge min far's beretning var min farfar's 

far (Hans Olsen) fæstebonde under San-

derumgaard. Han betegnes også som 

agerdyrker i diverse Folketællinger. 

 

Han og familien boede i Davinde, hvor de 

drev et mindre landbrug. Velsagtens et 

mindre husmandssted. 

Hans Olsen døde i 1922 og på hans grav-

sten står der, at han var "Veteran fra 64". 

Altså må han have deltaget i krigen i 

1864. 

 

Karen Olsen (f. Hansen) 

Hende ved jeg absolut intet om. 

 

Jeg formoder, at det var  hende der pas-

sede agerbruget og hjemmet. Ind imellem 

fik hun tid til at føde 12 børn i årene 

1872-94, hvoraf 4 døde som små. 

 

Sammen med min søster Jette og vores 

faster Karen cyklede vi engang i barn-

dommen en tur til Davinde, hvor vi så 

stedet, hvor vores oldeforældres agerbrug 

og hus havde ligget. 

 

Oldemor Karen Olsen døde i 1905. 

 

Billederne på modstående side: 

Øverst: Sådan forestiller man sig, at 

”Tingstedet” har set ud før i tiden. 

Nederst: Davinde’s ”Tingsted” i dag. 

Hvert år samles borgerne for at klippe træet. 
 

Denne side: 

Herover er det Hans Olsen’s og Karen Hansen’s 

gravsten på Davinde Kirkegård. 

 

Side 14: 

Sådan forestiller man sig, at ”Tingstedet” kun-

ne have set ud. Nederst: En rekonstruktion. 
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Del 2 - Andet kapitel 
Historien om 
Refsvindinge  
(Vind/Vejr)Mølle 
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Holkgaard 

Refs Vindinge 1809-1859. Møllegrunden er ikke indtegnet på Holkgaards jord. 
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Torben Olsen  Historien om Refsvindinge (Vind)Mølle 

Baggrunden 

I landsbyen Refsvindinge på Østfyn fand-

tes fra gammel tid 3 møller, alle vand-

møller, nemlig Aas Mølle, Lille Mølle og 

Rulle Mølle. 

 

Men i godt 100 år lå der også en vindmøl-

le, Refsvindinge (Vind)Mølle, og det er 

denne mølles historie, som artiklen hand-

ler om. 

 

Baggrunden for, at historien nu skrives, 

skyldes 2 fotos af møllen, som dukkede op 

i forbindelse med et slægtforsknings-

projekt. 

Historien bygger bl.a. på matrikelkort, 

folketællinger, kirkebøger og fotos. 

 

Men det ville være dejligt, hvis yderligere 

dokumentation kunne fremskaffes, så fle-

re detaljer om møllen kunne fortælles, 

også om egnen, menneskene og livet i den 

periode, møllen eksisterede. 

 

Tak til Bertel Peder Bertelsen for bidrag 

til møllens historie og lån af fotos. 

 

Også tak til hjemmesiden http://

www.refsvindinge-1950.dk/index.htm, 

hvorfra jeg har hentet oplysninger. 

Del 2 - Andet kapitel 

Refsvindinge Mølle 
– en vindmølles historie fra ”vugge til grav” 

Refs Vindinge 1850-1891. Møllen er indtegnet på Holkgaards jord. (Blå farve). 
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Tv.: Forsiden til Refsvindinge sogns 

historie skrevet af skoleleder ved Refs-

vindinge Friskole 1922-1957, Johs. 

Garnæs Pedersen, som er portrætteret 

her til højre. 

 

Denne side og side 20 er udsnit fra bo-

gen, som fortæller om ”Holkgaard’s” 

historie 
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Den første møller 

Loven om fri møllernæring i 1852 satte 

fart på møllebygningen i Danmark, og fra 

1840 og frem til århundredårsskiftet steg 

antallet af danske vand- og vindmøller 

fra omtrent 1.700 til ca. 2.800. 

 

En af dem blev opført af ejeren af Holk-

gaard i Refsvindinge på Østfyn, Hans Pe-

dersen. Han byggede i 1862 en vindmølle 

i et hjørne af Holkgaards mark. 

 

Og uden at have forstand på møller og 

mølletyper mener jeg, at det er en 

”jordhollænder”. 

 

Opførelsen af møllen står beskrevet på 

side 110-111 i bogen ”Refsvindinge – 

træk af sognets historie”, skrevet af Johs. 

Garnæs Pedersen, skoleleder ved Refs-

vindinge Friskole 1922-1957. 

Hvis man går ind på den hjemmeside, 

som jeg nævnte tidligere, kan man læse 

hele bogen, der er scannet ind. 

Man kan også sammenholde bogens op-

lysninger med såvel folketællinger som 

matrikelkort. 

 

I folketællingen, Refsvindinge 1860 (side 

166) står Hans Pedersen opført som 

”gårdmand og husfader”. I 1870 (side 

513) som ”jordbruger og vejrmøller”. 

På matrikelkortet (1809-1859) ses ingen 

separat matr.nr. på Holkgaards jord 

(matr.nr. 16). Men på matrikelkortet 

(1850-1891 og flg. matrikelkort) er 

matr.nr. 16c blevet til grunden, hvor Ref-

svindinge (Vind)Mølle blev opført. 

 

Det ville være dejligt, hvis de oprindelige 

papirer stadig findes, så endelig doku-

mentation kunne fremvises. 

 

I folketællingen for Refsvindinge 1860 (side 166) står Hans Pedersen opført som 
”Gaardmand og Huusfader”. 

 
I 1870 (side 513) som ”Jordbruger og Vejrmøller”. 
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Torben Olsen  Historien om Refsvindinge (Vind)Mølle 

 

Holkgaarden i Refsvindinge før branden. 
Billedet viser det gamle stråtækte stuehus  med haven i forgrunden. 

Refsvindinge 1891-1906. Møllen er indtegnet på Holkgaards jord. (Blå farve). 
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24  

Refsvindinge 1806-1956. Møllen er nu selvstændig matrikuleret. 
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Del 2 - Tredje kapitel 

Ejerskifte 
Indtil 1877 drives møllen fra Holkgaard 

Men så overtages mølleriet af Lars Chr. 

Andersen, der sammen med hustruen 

Jensine Jensen Lund og deres – indtil da 

– 3 børn flytter ind. 

 

Lars og Jensine bliver senere foræl-

dre til min farmor, så de var altså 

mine oldeforældre. 

 
Hvem var Lars og Jensine 
 
Lars Chr. Andersen 

Lars Chr. Andersen, søn husmand An-

ders Larsen, blev født 26. august 1848 og 

voksede op i Tarup på Hudevad Mark 

nær Rolsted på Midt-/Østfyn. 

 
Jensine Jensen Lund 

Jensine Jensen Lund, født 5. april 1855, 

var datter af smed Jens Christiansen, 

som boede i Tolshave ved Søllinge på 

Midtfyn. 

 
Udannelse og ægteskab 

Efter deres konfirmation kom de 2 unge 

mennesker sikkert ”ud at tjene”. 

Det var jo livets barske arbejds- og (ud)

dannelsesvilkår dengang. 

 

Lars bliver i 1870, som 21-årig, tjeneste-

karl hos mølleren i Tarup ved Sdr. Nærå, 

og Jensine, der kun er 15 år, er tjeneste-

pige i 1870 hos Geert Jensen, Tarup 

Mark. 

Hvor og hvornår de 2 unge mennesker 

mødes vides ikke, men i vinteren 1873 

må det åbenbart have været meget koldt, 

fordi de mødes i hvert fald i 

”sengehalmen”, for den 17. oktober 1873 

føder Jensine en lille pige, som bliver 

døbt Ida Sofie Andersen. 

I kirkebogen for Rolsted Sogn kan man 

læse, at det er ugift fruentimmer Jensine 

Jensen Lund, 18½ år, der er moderen og 

som barnefader udlagdes ungkarl, møl-

lerkusk Lars Chr. Andersen. 

 

Så skulle man tro, at de 2 unge forældre 

giftede sig, men nej. Først den 6. novem-

ber 1775 finder vielsen sted, og nu i 

Fraugde Kirke.  

 

Da er Jensine gravid med deres 2. barn, 

og den 24. april 1876 fødes Anders Lar-

sen Andersen, som drengen kommer til at 

hedde. Han bliver døbt i Fraugde Kirke 

den 28. maj. Bopælen er nu Birkum Ko-

have. 

 

Familiens 3. barn fødes den 21. december 

1877. Hun bliver døbt Kristiane Lorenti-

ne Frederikke Andersen den 10. februar 

1878 i Refsvindinge Kirke. Datter af møl-

ler Lars Chr. Andersen og hustru Jensine 

Jensen Lund, 22¾ år. 

 

Det vil altså sige, at de har overtaget Ref-

svindinge (Vind)Mølle imellem maj 1876 

og efteråret 1877. 

 

Da jeg ikke har nogen papirer vedr. sal-

get, er det, det nærmeste jeg kan komme 

det rette tidspunkt. 

 
Mølleriet og familieforøgelse 

Om det har været særlig lukrativt at væ-

re møller på den tid, ved jeg ikke. 

Årsagen skal måske ses i den store bør-

nedødelighed. 

 

Under alle omstædigheder så forøges fa-

milien hurtigt. Fra den 17. oktober 1873, 

hvor Ida fødes, til den 14. februar 1898, 
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Lars Chr. Andersen, kun 49 år gammel. 

Ham har jeg desværre ingen billeder af. 

 

Jensine, som nu er møllerenke, men sta-

dig har små børn, viderefører mølleriet 

med den ældste søn Anders Larsen An-

dersen (22 år) som møllebestyrer og den 

næstældste søn Jens Kristian Andersen 

(16 år) som møllersvend. 

 

9 år efter mandens død, dør Jensine, den 

4. april 1907, 51 år gammel. 

 

På det tidspunkt er der 3 ikke konfirme-

rede børn. 

Men formentlig er det de ældre søskende, 

der har taget sig af de mindre. 

 

I det følgende fortæller jeg noget om de 3 

ældste børn og deres efterkommere: 

hvor Klara ser dagens lys, får Lars og 

Jensine ikke mindre end 17 børn, hvoraf 

de 14, når at blive konfirmeret og 13 når 

voksenlivet. 

 

Det 4. barn, født 25. maj 1879, er datte-

ren Dagmar Vilhelmine Kristine Valborg 

Andersen. 

 

Hun bliver senere min farmor. 

 

Da datteren Klara Oli-

via Aleksandra Ander-

sen fødes i vinteren 

1898 er Jensine 42 år. 

 

Få måneder efter, den 

25. april 1898 dør min 

oldefar, mølleren i Refs-

vindinge (Vind)Mølle, 
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Torben Olsen  1. barn: Ida Sofie Davidsen 

Del 2 - Fjerde kapitel: 

Sofie Davidsen (født Andersen - 1873-1938) 
– hendes ægtefælle og familiens børn 

Ida Sofie Andersen 
Født: 17. oktober 1873 i Rolsted, Rolsted Sogn, Åsum 

Herred, Odense Amt. 

 

Døbt: 2. november 1873 i Rolsted Kirke, Rolsted Sogn, 

Åsum Herred, Odense Amt. 

 

Konfirmeret: 17. april 1887 i Refsvindinge Kirke, Ref-

svindinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. 

 

Gift: 24. november 1894 i Refsvindinge Kirke, Refsvin-

dinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt med mu-

rer (senere murermester) Hans Peder Davidsen. 

 

Død: 2. juni 1938 i Kullerup, Kullerup Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

 

Begravet: 7. juni 1938 på Kullerup Kirkegård, Kullerup 

Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt . 

 

og 
 

Hans Peder Davidsen 

Født: 19. marts 1872 i Skjelby, Præstø. 

 

Murersvend. 

Senere murermester. 

 

Gift: 24. november 1894 i Refsvindinge Kirke, Refsvin-

dinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt med Ida 

Sofie Davidsen (født Andersen), datter af mølleren på  

Refsvindinge (Vind)Mølle, Lars Chr. Andersen. 

 

Bopæl: Familiens bopæl foråret 1900: 

1. hus i 1901: Matr.nr. 98, Refsvindinge. 

2. hus i 1906: Matr.nr.: 22k, Refsvindinge, ved statio-

nen. 

 

Sandsynligvis er det H.P. Davidsen, der, via långivning og sin murervirksomhed - i 1905 - er med til at 

låne og belåne samt opføre min farfars værksted og hus i Ryslinge. De er jo i familie = svogre. 

Efterladte papirer kunne tyde på det. 
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1.  barn (uægte) 

Ellen Marie Jensine Thomsen 
(Er billedet den rigtige pige?) 

Født: 2. januar 1892 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

Moderen ugift, 18 1/4 år. 

Udlagt barnefader: Jens Thomsen, Frørup. Tjenestekarl på Æble Mølle. 

Døbt: 14. februar 1892 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: 22. april 1906 i Refsvindinge Kirke. 

Udvandret: Adr.: Marie Johnson, 709 Morton Ave, Belding, Michigan, 

USA 48809. 

Ægteskab: Gift Johnson. 

 
2. barn 

Anna Gudrun Davidsen 
(Er billedet den rigtige pige?) 

Født: 27. januar 1895 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

Moder 21 1/4 år. 

Døbt : 24. marts 1895 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret 4. april 1909 i Refsvindinge Kirke. 

Ægteskab: Gift Pedersen. 

Bopæl: "Aahaven", Ferritslev Fyn. 

 
3. barn 

Ester Laura Davidsen 
(Er billedet den rigtige pige?) 

Født: 22. december 1896 i Skulkenborg 14, Odense, 

Sct. Hans Landsogn. 

Moder 23 år. 

Døbt: 27. januar 1897 i Sct. Hans Kirke, Odense. 

Konfirmeret: 9. april 1911 i Refsvindinge Kirke. 

 
4. barn 

Inge Sybille Elisabeth Davidsen 
(Er billedet den rigtige pige?) 

Født: 16. november 1898 i Frisengaardsvej 5, Nyborg. 

Moder 25 år. 

Døbt: 4. december 1898 i Nyborg Kirke. 

Konfirmeret ca. 1912 i ? 

Del 2 - Fjerde kapitel: 

Ida Sofie Davidsen (f. Andersen - 1873-1938) 
– Familiens børn 
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5. barn 

Lars Peter Davidsen 
Født: 7. januar 1900 i "Sorgenfri", Christianslundsvej 65, Nyborg. 

Moder 26 år. 

Døbt: 11. marts 1900 i Nyborg Kirke. 

 

Derefter flytter familien til Nyhave Skov, Refsvindinge. 

Død: 2. maj 1900 i Refsvindinge, 4 mdr. gammel. 

Begravet: 6. maj 1900 på Refsvindinge Kirkegård. 

 

 

Familiens bopæl foråret 1900+1906: 
1. hus i 1901: Matr.nr. 98, Nyhave Skov, Refsvindinge. 

2. hus i 1906: Matr.nr. 22k, Refsvindinge, ved stationen. 

 

 
6. barn 

Lars Peter Davidsen 
(Er billedet den rigtige dreng?) 

Født: 18. april 1901 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

Moder 27 år. 

Døbt: 6. juni 1901 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: 11. april 1915 i Refsvindinge Kirke. 

 

7. barn 

Klara Olivia Davidsen 
(Er billedet den rigtige pige?) 

Født: 6. marts 1903 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

Moder 29 år. 

Døbt: 1. maj 1903 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: 1. april 1917 i Refsvindinge Kirke. 

Udvandring: Adr.: Clara Johnson, 625 Williams St., Belding, Michigan, 

USA 48809. 

Ægteskab: Gift Johnson. 

 

8. barn 

Johannes Emanuel Davidsen 
(Er billedet den rigtige dreng?) 

Født: 29. maj 1905 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge 

Herred, Svendborg Amt. 

Moder 31 år. 

Døbt: 22. juni 1905 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1919 muligvis i Nazarethkirken, Ryslinge 

Valgmenighed. 

Bopæl: Aasumvej 157, 5240 Vollsmose 
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9. barn 

Jens Kristian Lund Davidsen 
Født: 13. februar 1907 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 33 år. 

Hjemmedøbt. 

Døbt: 9. april 1907 i Kullerup Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1921 i ? 

 

10. barn 

Else Magdalene Davidsen 
Født: 1. april 1908 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 34 år. 

Døbt: 6. september 1908 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1922 i ? 

Ægteskab: Aage Andersen. 

Bopæl: Sprotoften 24, 3. sal, Nyborg. 

 

11. barn 

Gerda Vilhelmine Davidsen 
Født: 19. juni 1909 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 35 år. 

Døbt: 19. oktober 1909 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1923 i ? 

Ægteskab: Gift Christensen. 

Bopæl: Wørrishøffersgade 32, 1. sal, Nyborg. 

 

12. barn 

Hans Peder Davidsen 
Født: 6. august 1910 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 36 år. 

Døbt: 18. september 1910 i Refsvindinge Kirke. 

Død: 14. marts 1912 i Refsvindinge, 1½ år gammel. 

Begravet: 17. marts 1912 på Refsvindinge Kirkegård. 

 
13. barn 

Eleonora Kristine Davidsen 
Født: 26. august 1911 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 37 år. 

Døbt: 28. januar 1912 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1925 i ? 

Ægteskab: Arb.mand Søren Henrik Hansen, født 25. august 1905. 

Bopæl: Mellemgade 41, Nyborg. 
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Børn: Edel Clara Hansen, født 26. januar 1929 i Kullerup. 

og Birthe Irene Hansen, født 26. juni 1933 og døbt 12. november 1933 i Nyborg Kirke. 

 
14. barn 

Ida Sofie Davidsen 
Født: 14. oktober 1912 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 39 år. 

Døbt: 26. december 1912 i Refsvindinge Kirke. 

Konfirmeret: Ca. 1926 i ? 

Ægteskab: Karl Jensen. 

Bopæl: Skellerupvej 23, Skellerup. 

 
15. barn 

Hans Peder Davidsen 
Født: 5. oktober 1914 i Refsvindinge, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 40 år. 

Døbt: 4. december 1914 i Refsvindinge 

Kirke. 

Konfirmeret. Ca. 1926 i ? 

 
16. barn 

Svend Vilhelm Davidsen 
Født: 16. maj 1916 i Refsvindinge, 

Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 43 år. 

Døbt: 28. maj 1916 i Refsvindinge Kirke. 

Død: 7. juni 1916 i Refsvindinge, 

3 uger gammel. 

Begravet: 11. juni 1916 på Refsvindinge 

Kirkegård. 

 
17. barn 

Karl Vilhelm Davidsen 
Født: 20. juni 1918 i Refsvindinge, 

Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, 

Svendborg Amt. 

Moder 45 år. 

Døbt: 20. oktober 1918 i Refsvindinge 

Kirke. 

Konfirmeret: a. 1932 i ? 

Bopæl: Sdr. Allé 6, Vorup, 8900 Randers. 
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Del 2 - Fjerde kapitel: 

Anders Larsen Andersen (1876-19XX) 
– Mølleri, ægteskab, familie og den videre udvikling 

 

Arven går videre 

Efter Jensines død er det den ældste søn, 

der "kører" mølleriet videre. 

Mølleren hedder nu Anders Larsen An-

dersen. Sikkert opkaldt efter sin farfar. 

Anders bliver nu mølleejer og en anden 

bror, Karl Kristian Marius Andersen møl-

lerkusk og medhjælper. 

 
Den 25. september 1908 gifter Anders sig 

med pigen Laura Christine Nielsen fra 

Uglerup, Hørby Sogn, Tudse Herred på 

Sjælland. Hun er født den 13. november 

1884, altså knap 24 år. 

 

Billedet viser alle bryllupsgæster, som 

står foran møllen. 

 

Under et kraftigt uvej i 1909 rammes 

møllen af et lyn og nedbrænder til grun-

den. 

 

Men som den driftige mand Andes må 

have været, opføres den straks igen som 

en moderne hollandsk mølle med et vind-

fang (vingefang?) på 30 alen. (30x62,77 

cm = næsten 19 meter. Se "alen" herun-

der. Deraf forskellen på de to mølletyper). 

Samme år får Anders og Laura datteren 

Klara Signe Andersen, 21. oktober 1909. 

 

Anders - og Laura - driver nu møllen vi-

dere i de næste 10 år, men i 1919 sælger 

de den og ”forsvinder” ud af historien. Jeg 

har ikke kunnet opspore, hvor de rejste 

hen, ej heller deres datter. 

 
Alen 
"Alen" er nævnt i de nordiske sagaer og er afstan-
den fra albuen til lillefingerspidsen. Målet var almin-
deligt brugt i Danmark indtil 1907, hvor metersyste-
met blev indført. 
Der har været gentagne forsøg på at indføre én be-
stemt enhed gældende for hele det danske rige. 
Således fik Ole Rømer i 1683 til opgave at lægge 
den fast: Han gav den længden 62,81 cm. I Rigsar-
kivet findes en original alenstok efter Rømer. 
Indtil 1835 havde Danmark alligevel flere slags alen, 
men ved resolution af 3. juni dette år blev den offici-
elle danske alen fastlagt til 62,77 cm: én sjællandsk 
alen. 
Det ser dog ud til at mange – især vest for Storebælt 
– indtil da foretrak en jysk eller en lybsk alen frem 
for den sjællandske. Det er vanskeligt at afgøre, 
hvor meget de forskellige mål afveg fra hinanden. 
 
En alen er 2 fod eller 4 kvarter. 
En fod er 12 tommer eller 2 kvarter. 
En dansk tomme er 26,1545 mm. 
En alen er således 627,708 mm, 62,7708 cm eller 
0,6277 m.  

Folketællingerne 1906 og 1911. Før og efter Jensines død. 
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Del 2 - Fjerde kapitel: 

Kristiane Lorentine F. Andersen (1877-1930) 
– ægteskab, hus og Grauslund-slægten 

Grauslund-slægten 

I forbindelse med mit "slægtsforsknings-

projekt" stødte jeg på et bryllupsbillede, 

som jeg har brugt meget tid på. 

Og det førte mig vidt omkring. 

 

Billedet er taget foran et hus, der hedder 

"Lille Egholt". 

Med hvor lå det hus, findes det stadig og 

hvem bliver gift og hvem er alle de men-

nesker ? 

 

Heldigvis stod der nogle oplysninger bag 

på billedet. 

Ud fra disse oplysninger har jeg stykket 

følgende sammen:  

 
Det er Lars og Jensines datter Helga, 
der bliver gift 

Huset tilhørte Kristiane Lorentine Frede-

rikke Andersen (Lars og Jensines 3. 

barn) gift med mejeribestyrer (senere di-

rektør) Niels Jakob Knudsen Grauslund, 

Mejeriet Sanderum ved Odense. 

 

Sammen byggede de "Lille Egholt", op-

kaldt efter hans fædrende gård "Egholt" 

på Trelde Næs ved Vejle Fjord. Det lå 

(dengang) ude på landet i Snapind, Ta-

rup, Pårup Sogn. 

 

Tilsyneladende var ægteskabet barnløst, 

men de adopterede Kristianes søsters 

datter, Mette Marie (hvor mærkeligt, det 

end lyder - årsagen kendes ikke). 

MM optræder i hvert fald som deres dat-

ter og indgår i slægtshistorien på lige fod 

med den "rigtige" Grauslund-slægt. 

 

Kristiane dør allerede i 1930 på Sct. Josef 

Hospital (Epidemisygehuset i Odense). 

Senere gifter Niels Jakob Knudsen 

Grauslund sig igen med lektor Sigrid 

Moe. 

Men det er en helt anden historie. 

 

Grauslund bliver meget gammel og dør i 

1975. Da er han 97½ år. 

Du kan læse om ham i pdf-fil nr. 1, side 

55-59. 

 

Ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv 

i Tarup-Pårup viser det sig, at "Lille Eg-

holt" stadig eksisterer. 

Nu Rugårdsvej 137, Odense. 

 
Hvem bli'r gift og hvem er gæsterne... 

Tja... 

Billedet er fra ca. 1920. Jeg har ikke kun-

net finde brudeparrets bryllupsdato. 

Det er Dagmar's (min farmor) søster Hel-

ga Ingeborg Hansen (f. Andersen) der er 

bliver viet til mejerist Thorvald Emil 

Hansen (40+41) og nogle få kan jeg gen-

kende. 

 

Men da skriblerierne på bagsiden er 

mangelfulde, nøjes jeg med at nævne de 

personer, som jeg ved eller næsten ved, 

hvem er: 

 

6+7 er min farmor og farfar, Dagmar 

V.K.V. Olsen (f. Andersen) og karetmager 

Ole Chr. Olsen. 44+46 er min (senere) far 

og faster Johannes V. Olsen og Karen J. 

Olsen. 24+29 formentlig murermester 

Hans Peder Davidsen og frue Ida Sofie 

Davidsen (f. Andersen). 30 og 31 er Ras-

mine (Mimi) gift med Nikolaj Frederik 

Severin Andersen. 37+39 er parret, der 

lagde hus til, Niels Jakob Knudsen 

Grauslund og Kristiane L.F. Grauslund 

(f. Andersen). Muligvis er 26+27 Karl Ni-

elsen og Thyra A.V. Nielsen (f. Andersen) 
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og deres søn og datter Holger og Inger er 

43+45. 16+49 er sikkert Peter Larsen og 

hustru Emma Jensine Larsen (f. Ander-

sen). Nr. 11 ligner Jens Kristian Ander-

sen. 

 

De øvrige ved jeg ikke, hvem er. 

Men nogle er gommens familie andre bru-

dens. 

 
Grauslund-slægen og deres meritter er 
en historie for sig. 
Den kan du fordybe dig i, hvis du ind-
sætter linkene i din browser: 
http://famgrauslund.dk/1.pdf 
http://famgrauslund.dk/2.pdf 
http://www.famgrauslund.dk/3.pdf 

”Lille Egholt” anno 2016. 

Huset ligger i dag, Rugårdsvej 137, Odense. 
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Del 2 - Femte kapitel: 

Betelsen-familien og Refsvindinge Mølle 
– Fra mølleri over foderstof-forretning til møllens endeligt 

Den 3. marts 2011 
 
Mit navn er Bertel Peder Bertelsen. 

 

Jeg vil gerne sige tak for det tilsendte 

materiale vedrørende Refsvindinge Mølle. 

Det skaber jo altid nogen interesse og 

vækker nogle minder, når der pludselig 

ligger sådan noget i postkassen. 

 

Særligt billedet af møllen før branden er 

jeg meget glad for. Jeg har da mange 

gange tænkt på, hvordan den oprindelige 

mølle så ud, men jeg har aldrig set et bil-

lede af den. Jeg erindrer det i hvert fald 

ikke. 

 

Jeg blev sidste år kontaktet af Else Rud-

bæk, Refsvindinge, angående eventuelle 

gamle billeder fra Refsvindinge til en 

hjemmeside omkring ”Det gamle Refsvin-

dinge”, og udlånte derfor forskellige bille-

der. 

Det er dog ret begrænset, hvor mange bil-

leder jeg har fra den tid. Der blev jo ikke 

fotograferet så meget dengang, og des-

værre er billederne ikke forsynet med 

årstal. 

 

Vedrørende dit notat kan det tilføjes, min 

farfar (Bertel Peder Bertelsen) før købet 

af Refsvindinge Mølle den 1. april 1919 

havde haft Tarup Mølle i forpagtning i 14 

år. 

 

Efter hans død i 1936 hensad min farmor

(Maren Boline Bertelsen) i uskiftet bo 

indtil december 1946, hvor min far 

(Rasmus Kristian Bertelsen) iflg. skødet 

overtog møllen. Det var dog ham der 

egentlig havde passet/drevet møllen siden 

faderens død, og det fortsatte han med 

indtil pensionsalderen (stoppede vist nok 

i 1978). 

 

Min far Rasmus Kristian Bertelsen døde i 

1984, og umiddelbart efter (oktober/

november 1984) blev møllen fjernet. Den 

tjente intet formål mere, og årene havde 

tæret kraftigt på den. 

Min mor Ingrid Bertelsen (født Pedersen) 

bor på ejendommen indtil 1. juni 1996, 

hvor den sælges til Lene Lindegaard og 

Palle Lindegaard, Nyborg. 

 

Palle Lindegaard havde et tømrerfirma, 

og han foretager en total ombygning af 

Billedet er sandsynligvis fra omkring 

1955/1957. Vi havde fået en ny Austin lastbil. 
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stuehuset, dog således at ydermurene for-

bliver som før. 

Huset/ejendommen er efterfølgende solgt, 

og hvem der nu ejer den ved jeg ikke. 

højrestyret lastvogn, vist nok en engelsk. I øv-

rigt en værre ”møjbil”. 

Måske var der en lastbil mere inden vi fik en 

Austin i 1953,54,55??.  

Jeg tror, at drengene i bilen er Otto og Karl Ej-

vind Bertelsen. 

Billedet er uden tvivl fra havnen i Odense, en-

ten Muus eller KFK. 
 

Nederst side 37: Nyt lager, så jeg mener at dette 

billede må være fra midt i 50’erne. 
 

Denne side: 

Herunder: Farveluftfoto, som er det samme som 

på side 37. 
 

Øverst side 41: Fra 60’erne. Bemærk ”roehakker

-folkene” i baggrunden. 
 

Nederst side 41: Billede fra omkring 1970. 

Under en efterårsstorm i slutningen af 60’erne 

(husker ikke årstallet) blæste det meste af vind-

rosen ned, heldigvis uden at forårsage den helt 

store skade. Det var uoverkommeligt at reparere 

den, så resultatet blev at resterne af vindrosen 

blev fjernet helt. Derudover måtte vi så selvføl-

gelig også afmontere alle sejlene på vingerne for 

at møllehat og vinger ikke skulle styrte ned un-

der en ny storm. 

Efter 3-4 år blev møllearmene også taget ned. 

 

Billederne på side 36-37: 

Øverst tv.: Billedet ligner møllen, der brændte. 

Der er kommet telefon, og bag møllen ses et 

”motorhus”. Der var oprindelig installeret en 

petroleumsmotor (senere erstattet af el-motor), 

der via drivaksel m.v. kunne kobles på den ene 

kværn m.m. i møllen så det også var muligt at 

male korn når det var vindstille. 

Mon ikke billedet er fra omkring 1920. 

 

Nederst tv.: Jeg tror at dette billede er fra lige 

omkring 1950/først i 50’erne. Der var endnu 

ikke bygget nyt lager, som vi kan se på  billedet 

på side 37. 

 

Øverst side 37: Billedet er fra  sandsynligt fra 

starten/midten af 30’erne. Jeg har fået fortalt, 

at lastbilen under krigen var forsynet med gas-

generator. Det kunne godt være den vi ser på 

billedet. 

Registreringsnummeret var i øvrigt O 3309. 

Jeg husker også at vi havde en ”kortsnudet” 
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Billederne 

Jeg har som tidligere nævnt udlånt for-

skellige billeder til Else Rudbæk, også 

billedet af min far ved den gamle lastbil, 

samt luftfotoet af Refsvindinge Mølle.  

Det er da rigtigt at billederne ikke lige 

rammer 50’erne. Jeg tror faktisk, at der 

ved valget af billeder primært blev foku-

seret på gamle billeder, og ikke så meget 

på om de passede til tidsperioden. 

 

Jeg har scannet forskellige billeder af 

møllen. 

Men da billederne ikke er påført årstal, 

vil jeg prøve at tidsfastsætte/kommentere 

billederne efter bedste evne. 

Billederne giver lige et indtryk af den videre 

udvikling i 70’erne frem til min fars pensionsal-

der i 1978.  

Udviklingen gik jo i retning af større og større 

landbrug og større grovvareforretninger, så det 

faldt helt naturligt for min fader at stoppe på 

det tidspunkt og blive boende på ejendommen. 

 

Ja, her har Refsvindinge (Vind)Mølle altså stå-

et engang. 

Tilbage er kun lidt sten og jord fra den vold 

som møllen har stået på. 
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Billedet er fra 1984 og dagen før nedbrydningen 

begyndte, og det tog ikke lang tid da først gra-

vemaskinen gik i gang. 

Det er i øvrigt min faders broder Peder Bertel-

sen der lige skulle have et glimt af møllen ude 

og inde for sidste gang. 

Her er stuehuset efter den grundige renovering, som Palle Lindegaard foretog efter overtagelsen. 
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2 billeder fra Google Earth, der viser placeringen, hvor Refsvindinge (Vind)Mølle lå engang. 


