
1 

 

Else Katrine Hansen blev født på Boltinge Mølle den 01. august 1909. Er par år senere solgte hendes forældre møllen og flyttede til et boelssted, Lil-

jendal, nær Ringe. Da Else var færdig med sin skolegang kom hun på husholdningsskole i Nysted, hvorefter hun blev kokkepige hos en lægefamilie i 

Nykøbing F. Senere har Else været ansat i privaten hos Arthur Hansen, Vestergade i Odense og hos overlæge Møller, Odense Sygehus, hvor hun var 

kokkepige. Overlægen havde en søn, Ole, som blev opdagelsesrejsende, men han døde ret ung i Amazonas, da han blev skudt med en forgiftet pil. 

Else havde en veninde, Ella Villebroe, og på et tidspunkt var Else med veninden på besøg i Svindinge, og her traf Else og Edvard hinanden. 

Else blev ansat som kokkepige hos teaterdirektør Dreier på Det Kongelige Teater. Da Edvard engang kom på besøg, fik de billetter til ’Orfeus i Under-

verdenen’, og Edvard havde det sjovt med at sidde og kigge i orkestergraven, hvor der åbenbart skete mere end der gjorde på scenen. 

Edvard Andreas Nielsen blev født i Langå den 14. august 1909. Efter sin konfirmation kom Edvard i lære som tømrer hos Vilhelm i Gl. Hesselager. I 

1933 rejste Edvard til Grønland, hvor han arbejdede som tømrer i en sæson, hvor han byggede træhuse i Jakobshavn. Det blev også til nogle jagtture, 

hvor han bla. skød tretåede måger = rider. Turen til og fra Grønland foregik med skib. 

I 1935 nedsatte Edvard sig som tømrer i Svindinge, hvor han boede og havde værksted på Svendborgvej 58. 

 

 

 

 

 

 

 

Den 22. april 1937 blev Else og Edvard gift i Ringe Kirke. 
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Hvert år på bryllupsdagen fik Else en lyserød hortensia, og den blev plantet langs hækken ind mod Maren og Jens. Når den så blomstrede igen året 

efter, var farven skiftet til blå. Else åbnede en lille blomsterbutik i forbindelse med deres lejlighed, men den lukkede igen, da børnene begyndte at 

komme. I 1938 kom Sonja til verden, i 1941 blev Hans født og i 1942 blev Jørgen født. I 1943 byggede Else og Edvard hus og værksted på adressen 

Svendborgvej 47, Svindinge og der blev Alice født i 1944. 

Da Edvard startede som tømrermester, havde han endnu ikke bil. Hvor han end arbejdede foregik transporten med cykel. Om det så var på Fraugde-

gård, gik turen frem og tilbage på cykel hver dag medbringende materialer og værktøj. 

  

Da børnene gik til dans og akrobatik hos Gerda Sørensen, gik Else og Edvard til dans hos samme danselærer, og det havde de stor glæde af. 

Edvard gik stadig på jagt og gerne sammen med sin bror Aage, som boede i Odense. Aage havde en motorcykel med sidevogn, og den kom han og 

hans kone kørende i, når de besøgte Svindinge. Da Edvard var ungkarl kørte han også motorcykel. 

Engang tirrede Edvard sine to sønner til at klatre op i flagstangen, og det gik heldigvis godt og de kom begge godt fra det. Ingen af dem nåede dog 

knoppen på flagstangen. 
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Om vinteren, når der var sne, bandt Edvard nogle tove i bilen, og ved at holde i de tov, blev børnene og deres venner trukket rundt i Glorupskoven på 

ski og kælk. 

Hele familien var glade for motorløb og kørte gerne til Fangel for at se løb. Dengang kunne man køre i bil helt ind til tilskuerpladserne, og børnene 

sad så på taget af bilen for at kunne se. 

Familien kørte altid til Åhusene ved Revsøre, når det var sommer og de skulle i vandet, og tit var det med madpakke. Midt i 50-erne kom muligheden 

for at sætte en gammel mælkevogn op på en grund ved Åhusene. Mælkevogngn var ombygget, så den var lukket og isat vinduer og døre. Efter nogle 

år blev grunden solgt til en sygeplejerske, som ville have den ’zigeunervogn’ fjernet. Den blev så flyttet om bag helårshusene i Åhusene, men der 

brød familien sig ikke om at være, så der var de kun 1 års tid. Der viste sig så mulighed for at flytte til den nuværende placering i Refsøre. I første om-

gang blev mælkevognen sat op og hjulene blev pillet af. Vognen blev sat fast på nogle rør, der var gravet ned i jorden, for nu skulle den ikke flyttes 

igen! Der blev lavet køkken og veranda ud mod vandet, men der var ikke meget læ, så verandaen blev lukket, så den blev til en stue. 

På et tidspunkt blandede myndighederne sig, og så købte Else og Edvard grunden. Nu blev toiletforholdene bragt i orden, og et lille badeværelse blev 

lavet, og samtidig blev der lavet en soveafdeling. 

Utallige er de frokoster, der er blevet indtaget i det lille sommerhus, og der er mange gange blevet sagt skål i både øl og snaps og brygget litervis af 

kaffe, for sommerhuset blev et sted, hvor mange mennesker meget gerne kom. Familien har selv brugt huset rigtig meget, og da børnebørnene kom 

til, blev det et yndet sted for dem at være. 

 

Else og Edvard fik 4 børn: 

Sonja, født den 11. juni 1938 

Hans, født den 09. april 1941 

Jørgen, født den 18. november 1942 

Alice, født den 27. juli 1944 

 

fortalt af Alice og Jørgen 


