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Årets gang og traditioner 
– højtider, fødselsdage m.m. 

Jeg starter med at fortælle om julen og 

slutter også med at fortælle om julen. Så 

har vi været igennem alle årets traditio-

ner. 

 
Juleaften 

En særlig tradition som barn var de jule-

aftener, som vi holdt i Fremmelev hos 

morbror Frede og tante Ellen og Kirsten, 

Hans Kurt og Niels Erik. 

 

Juleaften startede i Ryslinge, hvor famili-

en Olsen tog i Nazarethkirken kl. 14.30. 

Sang de velkendte julesalmer og hørte 

juleevangeliet. 

 

Efter gudstjenesten drak vi kaffe  hos fa-

ster Karen i hendes små hyggelige stuer. 

Jeg husker endnu kringlen og jødekager-

ne og duften af gran, stearin og kanel. 

Jette og jeg var spændte og vi glædede os. 

 

Så pakkede vores forældre bilen med alle 

julegaverne og hen under aften drog vi til 

Fremmelev, alle fem. 

 

I de første år var det i den gamle Ford 

Prefect, som var så kold, at vi sad med 

tæpper om os. Senere, da vi havde fået 

Volvo'en med varmeapparat blev tempe-

raturen bedre. 

Når man tænker tilbage på sin barndoms 

jul, husker de fleste en jul med sne og 

frost. Det var det nu ikke - særlig tit. 

Men koldt var det altså. 

Dengang vi kørte i Prefect'en og det var 

frostvejr, sad vores mor med en spritklud 

og tørrede forruden af, så far kunne se at 

køre. Senere købte 

han en el-

varmerude, som 

blev sat på forruden 

indvendigt med su-

gekopper og tilslut-

tet batteriet. Det 

hjalp noget, så var 

det kun hendes egen 

del af ruden, som 

mor skulle holde is-

fri med spritkluden. 

 

I Fremmelev spiste vi den traditionelle 

juleaftens-mad. And og flæskesteg og må-

ske medister, hvide og brunede kartofler 

og selvfølgelig rødkål. Så var der ris a la 

mande med kirsebærsovs og mandel. Jeg 

husker ikke, om der både var børneman-
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delgave og én til de voksne også. Men det 

har der nu nok været. 

 

Når alle gaverne var lagt under juletræ-

et, var det tid til at tænde lysene og gik vi 

rundt om træet og sang et par vers af alle 

de go'e gamle julesange. Og selvfølgelig 

sluttede vi af med "Nu er det jul igen...!" 

vistnok gennem hele huset. 

 

Så pakkede vi gaver ud og alt var et to-

talt virvar af papir og bånd og tak og ih 

og åh og er den til mig. Nogen gange fik 

man lige det, man havde ønsket sig, i an-

dre pakker var der bare tøj. 

 

Og når det sidste fine iturevne gavepapir 

var samlet sammen, dukkede katten op 

under træet. Og den blev så forskrækket, 

at den begyndte at klatre op i grenene. 

"Ut med dig mis". Og så røg katten ud. 

 

Bagefter fik vi konfekt og de voksne fik 

kaffe og far drak the. 

Juleaften spillede man ikke kort, der nø-

jedes man med at snakke og lege og hyg-

ge sig. Det var dejligt. 

 

Turen hjemad i en gennemkold bil var 

ikke så sjov. Forbi lufthavnen, gennem 

Jarlsberg tunnellen, via Kongensgade og 

Albanigade til A9 og Ryslinge. Som regel 

faldt vi i søvn. Jette sad på skødet af fa-

ster Karen og jeg halvvejs liggende på 

bagsædet. 

Det var den juleaften. 

 
Julen 

1. og 2. Juledag gik med at lege med vo-

res gaver, spise slik og lidt mad. Hygge os 

"i familiens skød" og lave ingenting. 1. 

Juledag og Påskedag skete der absolut 

intet, der holdt man fri. Og det gjorde ra-

dioen også. Kun kedelig musik. 

 

2. Juledag var der som regel et eller an-

det, man kunne høre i radioen og så ud-

kom avisen igen, så min mor kunne få sin 

kryds-og-tværs. 

Senere, da vi fik fjernsyn ændrede højti-

dens traditioner og ritualer sig, selvom 

det forgik "med små step". 

3. Juledag var der "Juletræ i Friskolen". 

Det blev afholdt i Forsamlingshusets sto-

re sal. Men det kan du læse om, når jeg 

fortæller om min skolegang. 

 
Nytårsaften 

Da der ikke var fjernsyn, da jeg var barn, 

var der ikke noget, der hed "Dronningens 

Nytårstale". Vi spiste. Husker ikke, om 
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det var noget specielt. Måske Hambur-

gerryg med grønlangkål. Senere vistnok 

smørrebrød fra frk. Ravn. Men det er 

usikkert. 

Som barn skulle vi "ud og fyre af" og 

"lave løjer". Man kunne "købe krudt" hos 

Tobaks-Jensen. Nogle små kanonslag - 

meget små - ingen raketter. Det var kun 

knaldfyrværkeri, der duede. 

Vi havde det i en cigarkasse og tændstik-

ker - "stormtændstikker" - i jakkelom-

men. 

Og så løb vi rundt, først på aftenen, "og 

fyrede af". Under sikkerhedsbriller. 

Set med nutidens øje var det meget 

uskyldigt, selvom man af og til fik et 

"rap" over fingrene. 

Vi lavede også "nytårsløjer". Fandt et 

brugt juletræ og hejste op i en flagstang, 

hvis vi fandt et sted, hvor man ikke hav-

de sikret at tage snoren ind. Peb med fug-

tige korkpropper på folks vinduer. Tog 

havelåger af og gemte dem. Større former 

for hærværk var forbudt. 

Men vi grinede dagen efter, når folk rend-

te rundt og ledte efter tingene. Og så 

kendte vi aldeles, overhovedet ikke til no-

get som helst. 

 

Efter nytåret kom januar måned. Lang, 

mørk og kedelig, hvis ikke det blev sne og 

frostvejr, så vi kunne kælke og løbe på 

skøjter Læs længere nede. 

 
Fastelavn 

"At slå katten af tønden" var en af de tra-

ditioner, der hørte med til Fastelavn, li-

gesom at klæde sig ud, spise fastelavns-

boller, og at "rasle" Fastelavn. 

Fastelavnssøndag var der som regel no-

gen, der havde arrangeret tøndeslagning 

et eller andet sted. Måske i skolen om lør-

dagen. 

Op på række, køllen i hånden og ... 

BANG ! ! ! ... Så kaldede man tønden en 

på siden. Den, der slog tønden ned, blev 

"Kattekonge" og så var der slik til alle - 

sådan cirka - hvis man var hurtig nok - 

og fræk nok til at mase sig foran. 

Fastelavnsmandag "raslede" vi Faste-

lavn. Udklædte og ukendelige. Iklædt 

fars eller bedstefars alt for store jakke 

eller frakke, måske en las af en gammel 

kjole eller noget andet fantasifuldt tøj. 

Ikke noget med købeudstyr. Det fandtes 

ikke. Ansigtsmalingen kunne f.eks. være 

et sort stykke trækul, og mors gamle røde 

læbestift. Og så en pap-fastelavnsmaske, 

der gik i opløsning lidt efter lidt, når man 

havde spyttet for meget i den - eller ela-

stikken sprang. 

Min lillesøster, Jette og hendes skolekammerat, 

Nina Sommer Andersen til skolekarneval. 
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"Fastelavn er mit navn, boller vil jeg ha-

ve, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg 

ballade !" sang vi ved alle dørene. Så fik 

vi en skilling (en mønt) - og så videre til 

næste hus. Samme ritual. 

Og vi sammenlignede. "Hvor meget har 

du tjent", eller: "Hvor meget gav de derin-

de". Og når dagen var omme, gjorde vi 

resultatet op. 

De, der gik længst og længe nok, blev 

som regel også dem, der fik mest i rasle-

bøssen. Og de små lærte af de store. 

"Næste år skal vi nok ... så er det i hvert 

fald vos, der er de store, og så er det vores 

tur !"  

 
Vinterferien 

Skiferie til Norge eller Sverige eller til et 

land i Alperne var ikke noget, vi brugte i 

min barndom. 

Hvis det var sne- eller frostvinter, brugte 

vi Ryslinges marker til ski-, kælke- og 

skøjteture. Men det var vist mere undta-

gelsen end reglen. 

Men en dejlig friuge var det. Og, som 

sagt, hvis vi havde masser af sne, kunne 

vi jo bygge snehuler, iglo'er hedder det i 

dag. 

 
Jette's fødselsdag 

Lige efter vinterferien er det min søster 

Jette's fødselsdag, den 10. marts. 

 

Før hun begyndte, at gå i skole, var det 

sikkert en familiefest. Senere havde hun 

formentlig børnefødselsdag og familiefest. 

Jeg husker det ikke. 

Jeg var så heldig, at få overrakt en præmie for 

bedste udklædning (en kineser) af Vilhelm 

Cristensen, mens lærer Christensen ser til. 
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Påsken 

Så vidt jeg erindrer, havde vi ingen særli-

ge traditioner i Påsken. 

Vi unger havde selvfølgelig påskeferie fra 

skolen. Fridagene blev brugt på at hygge 

sig sammen med familien. Far havde 

svært ved at holde sig fra værkstedet og 

holde fri. Men som regel holdt han fri På-

skedag, det var jo alligevel søndag. 

Kedelig musik i radioen. Det samme 

gjaldt fjernsynet, da det kom ind i hjem-

met. 

 

Den eneste tradition jeg husker, er På-

skedags morgen. Der skulle vi spise blød-

kogte æg til morgenmad, for så fik man 

ikke ondt i ryggen det kommende år sag-

de vores mor. 

Tja, selvom Påsken har noget med tro at 

gøre, så må den med æggene vist mere 

kaldes for overtro. 

 
4. maj 

Den 4. maj fej-

rede man Dan-

marks befriel-

se. Under Dan-

marks besæt-

telse af den ty-

ske hær under 

2. Verdenskrig 

var Danmark mørkelagt. Lys måtte ikke 

kunne ses, når det var mørkt, velsagtens 

for at de allieredes bombefly ikke skulle 

kunne orientere sig. 

Men den aften frihedsbudskabet lød i ra-

dioen jublede folk, løb skrigende og rå-

bende rundt i gaderne, tændte bål og sat-

te stearinlys i vinduerne. Nu var Dan-

mark atter frit, man gik en lysere tid i 

møde - og man mindedes de, der var 

”faldet” (= døde) i løbet af krigsårene. 

Traditionen med at sætte levende lys i 

vinduerne gentog man 4. maj om aftenen 

mange år efter krigens ophør. 

I alle hjem satte man tændte stearinlys i 

vindueskarmen, på skolerne og mange 

institutioner gjorde man det samme. 

4. maj om aftenen kørte familien en tur 

rundt i det midtfynske og så alle de flotte 

vinduer, der var oplyst. 

Især Ryslinge Friskole og Guldhøjskolen i 

Ringe mødte mange beundrende blikke. 

 
Store Bededagsaften 

En af de andre "hyggeaftener" i foråret 

var Store Bededagsaften, hvor vi fik var-

me hveder. Hveder (krydderboller), købt 

hos bageren 

og ristet i ov-

nen. Med 

tandsmør og 

marmelade, 

kaffe og the. 

Den aften fik 

vi nemlig af-

tenkaffe. 

 
Pinsen 

Da vi var børn var Pinsen heller ikke no-

get særligt. 

Men da vi blev ældre, opstod der en tradi-

tion, at vi kørte "ud i det blå" og drak 

morgenkaffe et eller andet sted. Bagefter 

kørte vi hjem og spiste pinsefrokost med 

øl og snaps. 

I starten var faster Karen med. Så kom 

Villy Møbjerg med. Og senere var Bjerne 

Jensens med, Inger og Ejner, som de hed. 
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Det var meget hygge-

ligt. 

Da Jette og jeg blev 

så gamle, at vi tog til 

pinsebal, var vi nok 

noget søvnige og dva-

ske pinsemorgen, for 

vi havde sikkert ikke 

sovet, da vi jo skulle "se pinsesolen dan-

se", som det hedder. 

 
Lombjergestævne 

Gymnastikopvisningen i Lombjerge opta-

ler jeg i et afsnit for sig selv bagerst i det-

te kapitel. 

 
Sct. Hans 

Lige inden sommerferien er det Sct. 

Hans. 

Jeg husker ikke, at vi holdt Sct. Hans fe-

ster. Først da Villy Møbjerg fik sin båd til 

at ligge i Lundeborg Havn blev det almin-

deligt, at vi kørte til Lundeborg og holdt 

Sct. Hans. 

Villy fortæller jeg om et andet sted. 

Hvis vejret var godt, i hvert fald tørvejr, 

spiste vi vores medbragte mad, ofte på 

båden, gik rundt og så på alt gøglet, Luna

-Parken havde nemlig stillet deres Mini-

Tivoli op, fik en is og sluttede af med at 

overvære bålafbrændingen på stranden. 

 
Sommerferien 

Derefter havde vi unger sommerferie. 

Far holdt ikke sommerferie. Kun de gan-

ge, hvor familien tog på campingtur, hvil-

ket vi heldigvis gjorde mange somre. 

Far stod for udstyret, altså alt det telt-

mæssige. Så telt og alt tilbehør blev stil-

let op hjemme på græsplænen. Det, der 

trængte for reparation, blev repareret. 

Alt blev tjekket. 

Vores mor havde i uger forinden gjort alt 

koge- og køkkenudstyr klar. Dåsemad og 

konserves blev pakket sammen i kasser-

ne. Gasflasken fyldt op og til slut blev 

Volvo'en pakket efter en nøje plan. 

Jette og jeg sad godt opstablet på bagsæ-

det med kasser under fødderne på flere 

soveposer og dyner ligesom "Prinsessen 

på ærten". Bagagerummet rummede næ-

sten mere, end der kunne være. På taget 

på tagbagagebæreren lå teltet pakket ind 

i stribet Faber markisestof. Dækkene fik 

ekstra luft,  motoren frisk olie og benzin-

tanken blev fyldt op. 

Så drog familien Olsen på "kampingstur".  

Til Harzen. Til Holland. Til Sverige. Til 

Østrig. Ja helt til Venedig, sågar. 

Sådan gik det til i "campingens" barn-

dom. Dejligt, at vi var med. 

Så var der jo også noget at berette om, 

når sommerferien var slut og skolen atter 

lagde beslag på vores hverdag. 

 
Fars fødselsdag 

Efter sommerferien havde vores far fød-

selsdag, den 8. august. Så blev familien 

inviteret. Stort kaffebord. Kortspil og af-

tensmad. Ganske traditionelt, som du 

kan læse om et andet sted. 

 
Egeskov Marked 

Tredje onsdag i september var der Ege-

skov Marked. Det var vi næsten altid til, 
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især hvis vejret "artede" sig, altså, at det 

var godt vejr. 

Vi havde eller fik tidligt fri fra skole, så 

vi kunne nå at cykle til Kværndrup. 

Et gammelt mundheld lød sådan: "Ses vi 

ikke før, så ses vi i hvert tilfælde til Ege-

skov Marked". 

Der gik vi så rundt og så på dyrene, der 

var til salg. Boderne, hvor folk falbød de-

res varer og så alt gøglet. Måske prøvede 

vi noget af det. Luftgyngerne. Dødsdro-

men. Og man kunne, formedelst et par 

kroner, se miss Florens, der svingede sin 

kæmpemæssige bryster udover publi-

kum. "Jæ' nået lie å duk' mig", sagde min 

morbror Frede altid. 

Det var en af efterårets gode dage. 

 
Efterårsferien 

Efter sommerferien er der jo en lang pe-

riode i skolen uden fridage. Der var/er jo 

ingen "skæve helligdage" på denne årstid. 

Så vi så frem til efterårsferien med læng-

sel. 

Jeg husker ikke, at vi lavede noget sær-

ligt i den uge ferien varede. Førhen kald-

te man ferien for "Kartoffelferien", fordi 

børnene på landet skulle hjælpe med at 

tage kartofler op af jorden. Men det var 

ikke noget, vi brugte. De få rækker kar-

tofler, som vi selv avlede i køkkenhaven, 

var som regel enten spist eller taget op. 

Og så købte vores far "en tønde" kartof-

ler, som stod nede i kælderen. 

Min og mors fødselsdage 

Kort efter efterårsferien har jeg fødsels-

dag, den 2. november. Min mor havde 

fødselsdag dagen efter, den 3. november. 

Så holdt vi fødselsdagsfester. Både børne-

fødselsdag med kammeraterne og min 

mor sammen med sine veninder og med 

vores familie om søndagen. 

Resten af november måned begyndte vi 

at glæde os til alt det med jul. 

Julekalender, juleklip, julelys, juleudstil-

ling, julebagning, julemand, julegaver ... 

ih, hvor de voksne altså var hemmelig-

hedsfulde ... og ih, hvor var vi altså 

spændte. Det kriblede helt ned i maven 

af spænding. Og vi måtte absolut ikke 

sige, hvad vi havde købt i gave til far og 

mor eller de andre. Åh ... åh ! Nix-Bix!  

Det var jo en hemmelighed. 

 
Juleudstilling 

Henne hos Lynge's - blad-, avis- og cigar-

handleren i Ryslinge - var der juleudstil-

ling. Fru Lynge lavede hvert år en udstil-

ling i baglokalet. Der gik vi unger på 

"juleudstilling" for at se, om der var noget 

nyt legetøj, vi kunne ønske os til jul. 

Min far og mor tog os også med på 

"juleudstilling" inde i Odense. Det var 

spændende. Og trættende. 

Og far gav "en skilling" til Frelsens Hær, 

for "de gjorde et godt stykke arbejde", 

sagde han. 

Der blev købt julegaver til alle. Julen 

nærmede sig og "moster" Margrethe og 

gartner Fischer's 

granguirlander 

prydede hele Rin-

ge by. 

 

I Ryslinge var 

der ingen guir-

lander, men vi 

havde alligevel 

en hyggelig jul - 

GRANGIVELIG 

HYGGELIG 

JUL ! ! ! 
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Det bliver jeg lige nødt til at fortælle lidt 

om, altså sådan som jeg husker det fra 

min barndomstid. Det har jo fundet sted i 

mange år - og finder stadig sted. 

 
Lombjerge 

Oppe i Brangstrup, mellem Lørup, Goe 

Bakke og Ringe, lå (ligger) der nogle går-

de. På en af disse gårdes jord ligger 

"Bøgegrotten". I dag lige ud til motorve-

jen.  

 
Bøgegrotten 

Bøgegrotten er en smeltevandsslugt fra 

den seneste istid, for ca. 10.000 år siden. 

Da istiden sluttede, og gletsjeren smelte-

de bort fra Fyn, blev store klumper af is 

liggende i landskabet. Isklumperne tryk-

kede sig ned i den bløde jord og da de 

smeltede bort, blev der vandfyldte lavnin-

ger tilbage. 

 

Senere forsvandt smeltevandet og grotten 

var dannet. Dér, på bakkeskråningen ned 

mod Sallinge Ådal, dannedes i tidens løb 

et skovområde, bl.a. bevokset af de nordi-

ske træsorter deriblandt bøg, derfor nav-

net "Bøgegrotten". 

Slugten, der fra naturens side har en spe-

ciel rund udformning, blev i 1901 ud-

nævnt til festplads af Midtfynske Skytte-, 

Gymnastik- og Idrætsforeninger 1. Ho-

vedkreds. 

 

Bøgegrotten er blevet udvidet flere gange 

og der er lavet jordbænke. Trappefacon. 

Hele "rummet" har facon som en græsk/

romersk amfiteaterscene. Men det er sta-

dig de gamle bøgetræer, der danner ram-

men om dette levn fra istiden. 

 

I Bøgegrotten foregik der mange folkelige 

fester bl.a. den kendte Lombjergefest, der 

langt op i tiden var en af de største id-

rætsbegivenhed på Midtfyn. 

Bøgegrotten ejedes af gårdmand Holger 

Hansen (1950). 

Da den er privatejet, opfordrede man be-

søgende til at vise hensyn overfor ejeren 

og naturen. Det er tilladt at færdes til 

fods og på cykel. 

I 1996 fik Bøgegrotten en ny talerstol. 

Det er kunstneren Allan Bo Jensen der 

har lavet denne specielle talerstol. 

 
Ryslinge Skytte-, Gymnastik- 
og Idrætsforening 

Gymnastikholdene trænede hele efter-

året og vinteren i deres respektive for-

eninger. Karle for sig og piger for sig. Og 

Årets Lombjergestævne 
– i gymnastikkens ”Højborg” 
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det førte til fællestræninger, hvor man 

deltog fra hele amtet - på amtsholdet. 

Midt i juni måned oprandt dagen. - 

Lombjergestævne. 

Man marcherede hold efter hold fra Rin-

ge Station til Bøgegrotten i Lombjerge 

med orkester i spidsen. Dannebrog vejede 

i vinden. Der var flagallé hele vejen. Det 

var en festdag. 

 
Tilskuerne 

Vi, der var tilskuere, cyklede op til 

Brangstrup. (Det gik nemlig op ad bakke, 

når man kom fra Ryslinge). 

Betale nogle få ører for at få cyklen i 

"cykelstald" (parkere cyklen). 

Fik den ene halvdel af en lille lap (en bil-

let) med ens nr., den anden halvdel blev 

sat på cyklen. 

Så vadede man ned ad markvejen til 

skovkanten, hvor man købte en indgangs-

billet. 

Så videre igennem skoven indtil man 

kunne se de rødmalede træskure, hvor 

gymnasterne klædte om. 

Nu åbnede skoven sig. 

Man så trægulvet, der var lagt ud på 

pladsen i dagens anledning og alle sidde-

pladserne på skråningen rundt omkring 

pladsen. En slags amfi-scene, som i cir-

kus. 

Vi havde vist uldtæpper og nogen gange 

regnfrakker med. 

Talerstolen var ovre på den modsatte 

langside. 

Så kom indmarchen til klavermusik, fa-

nehilsen, velkomstsang og velkomsttaler 

og derefter gik det slag i slag med de for-

skellige gymnastikopvisninger. 

 

Der blev fortæret en hjemmesmurt mad-

pakke, skyllet ned med medbragt safte-

vand eller en citronvand. 

Nogle tog sit et lille blund i græsset oppe 

bagved (power nap), hvis det ikke regne-

de og når dagen gik på held og alle hold - 

og eliteholdet fra Ollerup Gymnastikhøj-

skole - havde været "på gulvet" (de var 

bare dygtige! - og fik stort applaus!), var 

det atter tid til, at turen gik hjemad. 

 

Tilbage gennem en halvdunkel skov, træt 

var man, finde sig cykelstalds-billet og så 

på jernhesten tilbage til Ryslinge. 

 

Lombjergestævne, juni måneds begiven-

hed og gymnasternes opvisning af vinte-

rens træning var slut. 


