
Familie-komsammen 
og fester 
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Ellen og Frede’s sølvbryllup 24. okt. 1972 + Hans Kurt, Niels Erik 
og Kirsten med svigersønnen Mogens Fugl Hansen. 

Astrid og Christian’s sølvbryllup 21. sept. 1955 med børn og svigerbørn. 
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Familie-komsammen og -fester 
– Ormstrup, Fremmelev og Ryslinge 

Mange af vores egne familiefester er blev 

afholdt i Ryslinge Forsamlingshus. 

Men før jeg fortæller noget om det, bliver 

jeg nødt til at fortælle noget om vores fa-

milie og vores traditioner. Eller mangel 

på samme. 

 
Familiebesøg 

Vores faster Karen var - stort set - den 

eneste nære familien, som vores far hav-

de. Ganske vidst havde de nogle onkler 

og tanter, og dermed også mange fætre og 

kusiner, men det var ikke nogen karet-

magerfamilien i Ryslinge kom sammen 

med. Nogle få besøgte vi eller sås vi med. 

Men slet ikke som en familie og de var 

ikke med til vore familiefester. 

Min mors familie var det anderledes med. 

Både mostre og onkler, samt fætre og ku-

siner mødtes og vi besøgte mange af dem 

- og fik besøg - gennem hele min fars og 

mors liv. 

 

Især min mors søskende og dermed Jet-

te's og mine fætre og kusiner var vi af og 

til sammen med. 

 

På Langeland, i Ormstrup i nærheden af 

Tryggelev boede vores moster Astrid og  

onkel Christian. 

De havde 4 børn, Mogens, Arne, Jørgen 

og Birgit. 
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Øverst tv.: Svendborg og Svendborg Sund. 

Øverst th.: Færgelejet i Vindeby. 
 

Anden række: Færgerne på sundet. 

Tv. Mod Vindeby. Th. mod Svendborg. 
 

3. række: Færgen ”Niels Juel” og th.: Sådan 

blev bilerne ”pakket” på de små færger. Man 

kunne ikke åbne en dør. 
 

Nederst tv.: Udsigt fra Vemmenæs Kro mod 

færgelejet, hvor færgen  ”Vemmenæs” ligger. 



 17 

Torben Olsen Kapitel 18 Familiekomsammen og fester 

At besøge min mors familie på Langeland 

var lidt af en dagsrejse. 

 

Først kørte vi, i Prefect'en, senere i Vol-

vo'en, til Svendborg. 

Med de små færger sejlede vi så over til 

Vindeby på Tåsinge. 

Derefter nogle kilometers kørsel til Vem-

menæs. Vente... vente... vente… 

Så kom færgen endelig og vi blev sejlet til 

Rudkøbing. 

Nu forestod der så mange kilometer på 

landevejen ned til Tryggelev. Ned, fordi 

Tryggelev ligger på Sydlangeland. Det 

tog nok ... 3 kvarter .. så'en cirka. Det var 

lang tid for et barn. En værre "snovej" 

var det. 

Endelig. Til højre i Tryggelev og så til 

venstre, forbi møllen. Et par skarpe sving 

og så var vi på vejen ned mod Tryggelev 

Nor - på Ormstrup Mark. 

 

Og i det sidste statshusmandsbrug på 

højre hånd, der boede familien Hansen. 

 

Et lille, undseeligt sted. Fint hvidkalket. 

Udstykket sidst i 20'erne fra en stor gård, 

”Tryggelevgård”, som en slags udviklings-

udstykning, i dag ville området og egnen 

nok hedde udkantsdanmark. 

 

Men dengang gav det "brød på bordet" til 

en flok nybygger-familier, deriblandt min 

moster og onkel. 

På disse få tønder land skabte de en til-

værelse for sig selv og - med årene - deres 

4 børn. Nøjsomt og spartansk. Men vi 

hørte dem ALDRIG beklage sig. 

 

Christian var den fødte optimist. Udad-

vendt, glad og ligetil. Kunne se det  

"pusseløjerlige" i alle ting, nøjagtig som 

vores morbror Frede, jovial og hyggelig. 

Moster Astrid var mere "spids", ligesom 

mor Martha. Det var "pigerne" i den fa-

En søndagstur til Langeland 
- på besøg hos Astrid og Christian i Ormstrup 

Et af de få billeder (hvis ikke det eneste), hvor jeg 

er sammen med min morfar og mormor (og mor). 

Vi venter på færgen bag det røde pakhus ved Vem-

menæs færgeleje sidst i 1940’erne. 

Vemmenæsfærgen i færgelejet i Vemmenæs en 

gang i 1950’erne. I baggrunden Vemmenæs Kro. 
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Herover: Birgit og Jørgen. 

Side 14 øverst: Astrid og 

Christian’s sølvbryllup 1955. 
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milie, som var dem med "de skarpe tun-

ger". 

 

Sådan formede livet sig for familien på 

Langeland. De startede med ingenting, 

fik en hest og en ko i bryllupsgave, bygge-

de deres lille ejendom. Fik 4 børn og en 

bil, og børnene blev alle "til noget". 

Astrid og Christian endte deres dage i 

Ryslinge, som pensionister. Ikke velbe-

slåede, men alligevel med et "rigt" - men 

meget arbejdsomt liv - bag sig. 

 

Når vi besøgte dem, gik vi ofte en tur ved 

Tryggelev Nor og nød det rige fugleliv og 

så de enorme rørskove, som om vinteren 

blev høstet og brugt af tækkemændene til 

stråtag.  Jeg har også holdt ferie hos dem 

og badet "ue i straan", som man sagde, 

med langelandsk accent. 

 

Astrid og Christian var utroligt gæstfrie 

at besøge. Vi hørte selvfølgelig om livet 

på deres egn, om naboerne, Christian's 

sidste jagttrofæer og blev bespist med 

Astrid's gode mad. 

Alle 4 børn var noget ældre end Jette og 

jeg, så det var begrænset, hvor meget vi 

fik ud af hinandens selskab. 

 

Når søndagen gik på held, så var det 

hjemad ad samme rute. 

Først til Rudkøbing. Vente på færgen. 

Sejle til Vemmenæs gennem verdens 

smalleste sejlrende, hvor en stor - kæm-

pestor - drejelig projektørlampe, som ved 

hjælp af virer blev drejet af styrmanden 

oppe fra færgens styrehus. Den skulle 

"spotte" den næste sejlafmærkning i van-

det. ("Kosti ha' står li'e derover" = 

riskosten står lige derovre, blev der sagt 

med langelandsk dialekt). Så blev vi i 

sejlrenden uden at gå på grund. Og et par 

søvnige børn vågnede op på bagsædet og 

fulgte med i sejladsen. 

Vi nåede Vemmenæs i god behold. Kørte 

over Tåsinge. Ventede på de små færger i 

Vindeby. 

Ofte holdt vi i en lang kø, som ikke blev 

mindre med årene. Nu var det udenfor 

"myldretiden", så de sejlede ikke så tit. 

Snork... Snork... Endelig over Svendborg 

Sund til Fyn. 

Til slut, sidst på aftenen eller først på 

natten blev vi båret ind derhjemme og 

puttet i vores senge. 

 

Den tur gjorde vi mange gange. I starten 

sammen med vores mormor og morfar, 

senere kun sammen med mor og far. 

Altid var vi velkommen. Altid tog vi 

hjem, en oplevelse rigere. Hvem siger, at 

børn ikke husker gode minder. 

Modstående side: 

Øverst tv.:Besøg fra Fyn. Siddende: Astrid med 

sine yngste poder, Mogens og Arne. Stående 

bagved: Mormor Karen, hendes far Hans Niel-

sen, Hans Karl’s mor, Maren og min morfar. 

Øverst th.: Arne og Mogens  

I midten tv.: Hele familien Hansen samlet. Bir-

git blev født 13. marts 1942, så mon ikke bille-

det er fra det år. 

Th.: Sølvbrudeparret Astrid og Christian, 1955. 

Nederst tv.: ”Moster” Margrethe og morbror 

Frede til Astrid og Christian’s sølvbryllup, sep-

tember 1955. 

Nybyggerne  ved Tryggelev Nor. 

Arne og Mogens ca. 1933. 
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Morbror Frede og tante Ellen startede 

deres landbotilværelse som forpagtere af 

en lille landbrugsejendom i Sentved i 

nærheden af Ørbæk. Der blev vores kusi-

ne, Kirsten, født. Og senere hendes lille-

bror, Hans Kurt. 

Men kort efter fik de mulighed for at 

overtage Ellen's faster's gård i Fremme-

lev ved Lunde, ikke så langt fra Otterup 

på Nordfyn. 

En stor, meget stor gård, syntes vi, men 

noget forfalden og gammeldag. 

Set med datidens øjne var den nok stor, 

men i dag ville vi sikkert ikke mene det. 

Men de fik sat skik på den gamle gård, 

både bygninger og jorden og gennem åre-

ne voksede jordarealet betydelig. Dels 

købte de mere jord, dels forpagtede de en 

del. 

Senere blev familien endnu større, da vo-

res fætter, Niels Erik, kom til. 

 

Vi besøgte dem ofte. Kaffe og kage og 

kortspil hørte med til "dagsordenen". 

Desuden bilture for at se seværdigheder-

ne på Nordfyn og til vandet ved Flyvesan-

det. Også Beldringe Lufthavn (i dag H.C. 

Andersen Airport) aflagde vi af og til et 

besøg og fulgte den udvikling, der skete 

der. 

På familiebesøg i Fremmelev 
- hos hos Frede og Ellen og deres familie 

Modstående side: 

Øverst tv.: Ellen og Frede’s bryllupsbillede 1947. 

Øverst th.: Ellen med Hans Kurt og Kirsten. 

I midten tv.:Familierne samlet i Lunde. Forrest 

mig imellem min mor og far. I midten: Ellens 

søster, Helene, Ellens mor, min mormor og Ellen 

med Kirsten på skødet. Bagerst stående: Min 

morfar og Ellens far, Niels Marius. 

Så følger 2 billeder med Kirsten og jeg. 

Nederst th.: Gården i Fremmelev i 50’erne. 

Herunder: 

Er vi til Kirsten’s konfirmation i 1962. 

Tv.: Ellen’s søster, Karen, konfirmanden Kir-

sten, mig, min mor, Jette og min far. 

Th.: Helene og Jørgen’s datter, Karin, Ellen’s 

svoger og Karen’s mand, Ejvind, Hans Kurt, 

Ellen, Kirsten , Frede, yngste søn, Niels Erik og 

(igen) Ellen’s søster, Karen. 
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Øverst tv.: Familien Olsen og fa-

milien Hansen på skovtur. 

 

Th.: Hans Kurt og Kirsten. 

 

I midten og nederst tv.: Vi besøger 

familien i Fremmelev og kører en 

tur ”ud i det blå”. 

Så ender vi ved Nordfyns kyst ved 

Flyvesandet. 

Her muntrer alle vi unger os med 

at soppe i vandet, mens ”de gamle” 

bliver på land, mens de hygger sig. 

 

Nederst th.: Kirstens konfirmati-

onsbillede fra 1962. 
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Det skete altid en søndag, fordi morbror 

Frede jo havde nogle husdyr, der skulle 

passes. Men han udskiftede hurtigt 

kvægbesætningen med grise, de krævede 

mindre pasning. 

Så de besøgte os om søndagen og i mange 

år var Ellens gamle far, Niels Marius 

med. Ellens mor døde, da vi var små. Jeg 

kan kun svagt huske hende. 

 

Søndag eftermiddag i Ryslinge startede 

med det store kaffebord med boller, 

kringle, lagkage og småkager. Så skulle 

spillekortene motioneres, men hvis det 

var godt vejr, gik mændene en tur sam-

men med vi børn. 

 

Undervejs talte man om de mennesker, 

der havde boet i de huse, vi gik forbi. 

Mange sjove anekdoter om folk og fæ blev 

fortalt under gåturene. 

 

Vi sluttede næsten altid på kirkegården, 

hvor vi besøgte dem, der var døde og hør-

te historier om de forskellige, der lå be-

gravet på kirkegåden. 

 

Ellen, gamle Niels Marius og vores mor 

var ikke med. Mor skulle vaske op. Vi 

havde jo ikke opvaskemaskine dengang. 

Ja, den var slet ikke opfundet. 

Og så skulle hun også forberede og lave 

aftensmaden. Det var nok at se til, for en 

husmor. 

 

I mange år blev også vores faster Karen, 

samt vores 3 grandtanter inviteret med. 

Det var "mostrene" Astrid, Margrethe og 

Ingeborg. Ugifte alle 3. Mere om dem se-

nere. 

 
Kortspil 

Efter aftensmaden var det sikkert, at 

kortene kom frem. 

Vi har altid fået at vide, at vi var en me-

get kortspillende familie. Især min mor 

bragte det ind i Olsen-familien. Man si-

ger, at hun og hendes søskende havde det 

efter deres mor, vores mormor. I det hjem 

spillede man også meget kort. 

 

Men det hørte nok nærmere til en fynsk 

tradition, at til selskabelighed hørte kort-

spil, selvom det hovedsagelig var mænde-

ne, der "sled kortene". Men mange kvin-

der fik det også lært, bl.a. vores mormor. 

Det siges at hun blev helt "tov'li'" med 

det. 

 

Familien besøger os i Ryslinge 
- et søndags-komsammen 
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Da vi børn blev lidt større lærte vi at spil-

le "Hjerterfri" sammen med "moster" 

Astrid. Vi spillede om tændstikker. En 

tændstik pr. stik. Og hun var meget nid-

kær og nøjeregnende. Især hvis hun og de 

andre gamle damer - en sjælden gang - 

spillede om småmønter. 

Andre "børnekortspil", som vi også lærte 

var "31" og "500", og så lærte vi "at lægge 

kabale", en slags tidsfordriv - eller slå-

tiden-ihjel-spil - ligesom "at gætte kryds 

og tværs". Nogen kalder det hjenegym-

nastik. 

I dag lægger man jo kabale på compute-

ren. Men det var før "moster" Astrid's tid. 

 

Fjernsyn fik vi vistnok først i 1962, og da 

det kom ind i hjemmet, så vi selvfølgelig 

nogen af fjernsynsprogrammerne, især 

de, som ikke var med kortspillere. Men 

spillekortene kom altid i første række. 

 

Få var de gange, hvor familien på Lange-

land deltog i sammenkomsterne. Det var 

mest, når der var familiefest, at de kom. 

Det var nok for besværligt med den infra-

struktur, der var dengang. 

Og så havde Christian jo også sit land-

brug at passe og alle dyrene. Skulle man 

betale en mand for at tage sig af bedrif-

ten, mens man besøgte familien på Fyn, 

blev det lidt dyrt. Især når rejsen også 

skulle betales. 

Så det var mest os, der besøgte dem. Vi 

havde jo ingen dyr, der skulle passes. 

En anden årsag kunne være, at vores 

fætre og kusine på Langeland var noget 

ældre end os, så fætter-kusine-forholdet 

var ikke så nært. 

Det var faktisk først til far's 70-års fød-

selsdag i 1981, at vi besluttede, at vi ville 

holde fætter/kusine-fest hvert andet år, 

på skift hos hinanden. 

Og det har vi gjort lige siden. I dag er det 

hvert år, vis ses. Mange af os er jo blevet 

gamle, men kun vores kusine, Birgit, er 

her ikke mere. Hun døde desværre af en 

kræftsygdom i en forholdsvis ung alder. 

Efterladende sin mand, Søren, og 2 døtre. 
 
”Mostrene” 

”Moster” Astrid, ”moster” Margrethe og 

”moster” Ingeborg ville kunne give stof 

nok til et helt kapitel for sig selv. 

Det får de nu ikke, men jeg er nødt til at 

fortælle lidt om dem alligevel. 

 

Når jeg skriver ”moster” i citationstegn, 

er det fordi de ikke var vores mostre, men 

derimod mine mor’s og hendes søskendes 

mostre, altså søstre til min mormor. 

Alle 3 var singler. Astrid og Margrethe 

har aldrig været gift, hvorimod Ingeborg 

var fraskilt. 

Astrid var den ældste. Hun og Ingeborg 

fik en byggegrund af deres forældre og 

byggede huset på Rødamsvej 9 i Ryslinge, 

dér hvor både min far og mor og siden 

Rose og jeg startede vores fælles samliv. 

Som tidligere nævnt var Astrid ”ung pi-

ge” i huset hos en el-installatør-familie i 

Hellerup ved København. 

 

Margrethe, som også var ugift, blev hus-

bestyrerinde hos gartner Fischer i Ringe 

(i dag Assensvej 59). 

”Fischer’s kone var død for mange år si-

den”, sagde de voksne, når man spurgte. 

I Fischers hus og have var Margrethe’s 

familie ofte samlet, når Margrethe holdt 

fest. 

Modstående side: 

Øverst tv. + i midten th.:  Christian og Astrid, 

Frede og Ellen, samt mor og far samlet i haven 

hos gartner Fischer i anledning af ”moster” 

Astrid’s 60-års og ”moster” Margrethe’s 50-års 

fødselsdage i 1955. 
 

Øverst th. er det ”moster” Margrethe. 
 

I midten tv. ”moster” Astrid. 
 

Nederst er det tv. Er det ”moster” Astrid og 

”moster” Margrethe på deres ”gamle dage”. 
 

Th. ”moster” Ingeborg. 
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Ingeborg havde været gift, men var skilt. 

I øvrigt havde hun en datter, som var 

født uden for ægteskab - engang i Inge-

borg’s unge dag. Men det var før min tid. 

Gunhild hed barnet. Også død nu. 

Ingeborg var for øvrigt en glimrende ko-

gekone, et job, som hun ernærede sig ved 

i mange år. 

 

 
Familiefester 

Når de store mærkedage skulle fejres i 

familien, enten det var os der holdt fest, 

eller man var inviteret til en fest hos en 

anden i familien, så var det kutyme, at 

alle blev inviteret med, såvel familiens 

voksne som børnene. Og ”mostrene”. Og 

naboer og venner - dog normalt uden 

børn. 

 

I mine forældres yngre dage var det vist 

mest brugt, at man festede i et lejet træ-

hus og det foregik, som jeg har fortalt om 

tidligere. 

Min egen konfirmation foregik på den 

måde. 

 

Men senere blev det almindeligt at holde 

sine fester i Ryslinge Forsamlingshus.  

 

Man lejede (bookede) en af salene, aftalte 

med værten, hvad man skulle spise og 

bestilte musikken. Og det var så det. Un-

derholdning, sange og taler stod man 

selvfølgelig også selv for. Men bortset fra 

det, så mødte man op i "stadstøjet" og 

havde nogle festlige timer sammen, og 

når det hele var slut, fik man en regning 

fra Forsamlingshuset, og så var det blot 

at betale "ved kasse 1". 

 

Måske blev de gavegivere, der ikke var 

med til festen, inviteret hjem på et senere 

tidspunkt. 

 

Det, der tidligere havde været skik og 

brug, var så små ved at ændre sig i takt 

med at folk fik  flere "penge mellem hæn-

derne", dvs. bedre råd til at købe sig fra 

besværet med selv at skulle tænke på alt 

til en fest. 

 

Ryslinge Forsamlingshus i 1959, inden der blev 

bygget scene og nyt køkken. 


