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AUNSLEV   

gårde og  huse på  kertemindevej  
 

Med billeder og omtale af personer, som Jørgen Thulesen har kendt dem.  

JØRGEN THULESEN  

2019  

Udsnit af kort over Aunslev.  

På kortet er angivet placerin-

gen af de huse og gårde, 

Kertemindevej 1-33 samt 

Skovgyden 2 med facade 

mod Kertemindevej, som er 

omtalt i nærværende skrift, 

og hvor lærer Jørgen Han-

sen, Aunslev Møllegård, har 

været til stor hjælp med at 

finde navne på ejerne. 
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Lillepeters hus. 

Lillepeter. Lillepeter. 

Her boede Peter Bengtson (Lillepeter). Han var bror 

til Karl Gustav. Lillepeter var lidt af en særling, der-

for blev han drillet meget af byens børn. Særligt til 

nytår gik det voldsomt til. Hvis vi kunne få ham lok-

ket ud af huset, var det særligt spændene, for så 

løb han efter os op gennem byen med en jernstok. 

Men han nåede os aldrig, for vi kunne nemt løbe 

fra ham. 

Jeg kunne godt komme ind og snakke med ham, 

og det morede jeg mig tit over, for så fik jeg set, 

hvordan der så ud i hans stuer og køkken. Peter 

lavede selv sin mad; han kogte øllebrød i en gryde, 

som aldrig blev gjort ren, så den lignede en tilrøget 

pibe. Når øllebrøden kom op i tallerkenen, dryssede 

han kaffegrums på. 

Peter var engang på sygehuset. Han var jo ikke en 

type, der vaskede sig hver dag, så for at få al den 

gamle snavs af, var de nødt til at lægge ham i blød 

i et badekar med varm olie. 

Imens Peter var på sygehuset, fik Peter Kommune 

og min far undersøgt huset for lus og lopper. Det 

viste sig, at der ikke var nogen. Huset blev gjort 

rent, der blev købt to sæt sengetøj, så han havde 

en ren seng at sove i, når han kom hjem. Da der 

var gået en måneds tid efter, han var kommet 

hjem, gik far over og så til ham. Da viste det sig, at 

han overhovedet ikke havde brugt sengen, men 

havde ligget på sofaen med et gammelt tæppe 
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over sig. 

Peter var glad for at høre radio. Når vi spurgte 

ham, om det var en god radio han havde, pralede 

han med, at den kunne tage fire faste stationer 

samt 24 løse, og så kunne den tage Sahara, så 

sandet fløj ud af højtaleren. 

Et år til jul gik vi over til ham med julemad. Der var 

andesteg, ribbensteg, medister samt risalamande. 

Dagen efter kom Peter over med gryder og taller-

kener. ”Blev du mæt Peter?”. ”Jo tak”, sagde han, 

”og bagefter spiste jeg en hel pande flæsk”. 

 

Da Peter døde, blev huset solgt til Brosbøl, som 

oprettede et vaskeri. Efter hans død blev huset ef-

ter nogen tid og to ejere solgt til et par unge men-

nesker fra Søgyden i Korkendrup, som indrettede 

to lejligheder i huset, der blev lejet ud. 

Huset blev senere købt af spar-købmanden, der var 

vores nabo. 

Vaskeriet, som ses til højre i billedet af Lillepeters 

hus, byggede Brosbøl til. Hans kone passede va-

skeriet, Brosbøl arbejdede på Lindøværftet. 

Fru Brosbøl var meget sirlig med vasketøjet. Når 

man kom og hentede tøjet, var det altid lagt fint 

sammen. 

Da Brosbøl gik på pension, var han dagligt inde på 

Bent Murers plads, som lå bag hans have. 

Hvis der var noget værktøj i stykker, lavede han 

det.  

Han kunne ikke lide Weekenden, for så skete der 

ikke noget på Bents plads. 

 

 

 

Brosbøl lavede en stok til svagtseende, som han prøvede 
at få patent på. 
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Kertemindevej 2. 

Marius Larsen og Marie havde købt grunden af me-

jeriet. Det var meningen, at der skulle have været 

bygget et mælkeudsalg, men det blev aldrig til no-

get. Her byggede de i 1938 - 39 en flot bungalow 

med butik og cykelværksted. 

Far købte et stykke af Marius’ grund for at få en ny 

indkørsel i stedet for den, vi havde ned langs med 

huset.  

Jeg opholdt mig meget inde ved Larsen. Jeg husker 

engang under krigen, hvor han var ved at lappe en 

cykel. Dengang kneb det med at få dæk og slange; 

cyklen havde han lappet to gange, men da han 

skulle til at lappe den tredje gang, blev han så ra-

sende, at han gik hen og lukkede døren op, hvor-

efter han smed cyklen ud ad døren. 

Efter nogle år solgte de huset til Albert Dinesen 

og Astrid. De kom fra Bogense på Nordfyn. Albert 

fortsatte med at reparere cykler; han havde også 

et depot for Kosangas. 

Dinesen arbejdede tit om aftenen. En aften vi 

ikke kunne finde Peter, efter at det var blevet 

mørkt, viste det sig, at han sad på trappen inde 

ved Dinesen og snakkede med ham.  

Peter Jørgensen og Jette købte huset 1/7 1989, 

men har i 2010 solgt til Gurli Laursen. 
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I liggestolene Marie og Marius Larsen, som byggede 

huset. 

Poul Thulesen og Ejner slagter er gæster. 

Marius havde en fin køkkenhave. 

Det var her i det stråtækkede hus, Marius og Marie 

flyttede ind, da de blev gift, og her startede han sit 

cykelværksted. 

Værkstedet havde han ved de to porte og lejlighe-

den var i gavlen ud mod Kertemindevej. 

Karl Åge Larsen, søn af Marie og Marius, foran sin 

fars værksted. Cyklen havde hans far lavet. Karl 

Åge blev kaptajn ved A.P. Møller. 
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Kertemindevej 3. 

Harry døde i 1998, Elly i 2008. 

Nuværende ejer er Bent C.D. Larsen. 

Vores datter, Karen, kom meget over til Elly og 

Harry, hvis datter, Lene, passede Karen.  

Et år til jul havde Lene Karen med til Odense til ju-

leudstilling. Det var blevet snestorm. På vejen hjem 

med bussen nåede de Ullerslev, hvor bussen kørte 

fast; men det var så heldigt, at Lene arbejdede i 

børnehaven i Ullerslev. Her havde hun en nøgle til, 

så der gik de hen. Da vejret stilnede af, kørte Le-

nes mand og jeg over efter dem. 

Huset blev bygget i 1937 efter, at tre tæt sammen-

byggede gamle huse var brændt. 

Ejeren, som boede i huset, hed Harry. Han var gift 

med Ildmurerens datter Henny. 

Henny og Harry havde mange børn. Renligheden 

blev der ikke gjort så meget ud af. Jeg kan huske, 

at da huset brændte, kom alle børnene over til min 

far og mor. Min mor syntes, at det så ud som om, 

de havde nogle sår i ansigtet, men det viste sig, at 

det var gammelt øllebrød. 

Harry havde en lastbil. Den sprængte Regstrup-

gruppen. Det var fordi, han kørte materialer til fly-

vepladsen i Beldringe. 

Huset blev senere solgt til kreaturhandler Haugård, 

men han og hans kone, Anna, flyttede ikke ind, 

men solgte til Elly og Harry Juhl. 
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Kertemindevej 4. 

nat, men du kan bare ringe til moster Dagmar, så 

skal hun nok betale for at få muren lavet”. 

Den sidste, der kørte muren ned, var en ældre 

mand fra Nyborg. Han kom fra Kerteminde og var 

faldet i søvn ud for tæppeforretningen, og han våg-

nede først, da han holdt på trappen ind til huset. 

I år 2000 solgte vi huset og flyttede til Nyborg. 

Der er nu tre lejligheder, som lejes ud. 

Thorvald døde 1976, Mary i 1981. 

Her lå Aunslev slagterforretning bygget 1937 af 

mine forældre, Mary og Thorvald Thulesen, som 

drev den til 1963, hvorefter de forpagtede den ud 

til min hustru Edith og mig, som drev den til 1979, 

hvor vi besluttede at lukke forretningen. 

Jeg selv kom derefter til at arbejde ved murerme-

ster Bent Jørgensen, Edith fik arbejde i køkkenet 

på De Gamles Hjem. 

Foran huset, ud mod Kertemindevejen, var der en 

mur, og bag ved den var der et rosenbed, som var 

omkranset af blå lavendler. Denne mur har været 

kørt ned måske 10 gange. 

Oluf bager var den første. Han havde parkeret bi-

len ud for H.C-Elektrikeren, men glemt at trække 

håndbremsen, så den tog en tur ned ad vejen og 

ind i gennem muren. 

En nat vågnede jeg ved et brag. Jeg stod op og så 

ud ad vinduet, men kunne ikke se noget. Næste 

dag ringede telefonen; det var Bent Most, som kør-

te for Rynkeby Mosteri. ”Jeg har kørt din mur ned i 
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Rejsegilde på det nye hus. 

Den sidste påkørsel; det var 10. gang! 

Far lånte Johan Rasmussens heste for at hente kalve. 

Den nye butik med Mary Thulesen. Jørgen Thulesen. 
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Smørrebrød til Aunslev Skole. Dagens salg gøres op. 

Søren Nielsen - Thorvald Thulesen. Far på arbejde. 

Edith på arbejde. Farmor Mary Thulesen. 
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Kertemindevej 5. 

Efter den tidligere nævnte brand i 1937 hjalp Gre-

gers Juel, Juelsberg, Karl Gustav, som boede i det 

midterste af de tre huse, med at få bygget et nyt 

hus.  

Min far havde Karl til at rive vores indkørsel lørdag 

formiddag, men engang kom han ind til far og sag-

de, at nu ville han skut’te rive mere, for vore søn-

ner Peter og Erik havde spurgt ham, hvorfor han 

gik og rev med rivens tænder opad? 

Karl havde fået et meget dårligt knæ. Der blev 

sendt bud efter lægen; han undersøgte knæet og  

sagde: ”Du har vand i knæet”. ”Det kan ikke pas-

se”, sagde Karl, ”jeg drikker aldrig vand”. 

Karl arbejdede på Juelsberg i mange år. Han havde 

engang sagt noget skidt til forvalteren. Det passede 

ikke forvalteren, så han fyrede ham. Gregers Juel 

spurgte en dag forvalteren, om hvor Karl Gustav 

var henne? ”Ham har jeg fyret.” ”Det går ikke, ham 

kan vi ikke undvære. Vil du sørge for, at han kom-

me tilbage på Juelsberg igen.” 

I Aunslev var Karl også til stor hjælp. Hvis der var 

noget galt med kloaksystemet, og man ikke kunne 

finde ud af, hvor det var stoppet, spurgte man Karl. 

Han vidste, hvor kloakledningerne lå. 

Der var guldbryllup i byen, så Karl havde hejst fla-

get. Han og Ellen skulle med til festen i forsam-

lingshuset, så lige inden de gik, ville han tage flaget 

ned. Det kom til at hænge fast i nogle grene, så 

det kom kun halvt ned. Det blev Karl så gal over, at 

han lod det hænge. 

Da vi stod op og så ud ad sovekammervinduet, var 

flaget på halv ved Karl Gustav. Han var død om 

natten på vej hjem fra festen i forsamlingshuset.  
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Huset før branden 1937. Det var det midterste af tre huse, der var bygget sammen. I huset, man ikke kan se til 

venstre, boede Harry og Henny, i huset til højre, som heller ikke ses, boede Marie og Mathias Pedersen. På billedet 

Karls kone med tre af deres børn. 

Karl Gustav. 

Havemand på Juelsberg. Avisartikel om Karl Gustav. 
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Kertemindevej 6. 

Uddeler Hans Jørgensen fik bygget huset til sin 

mor, Sørine Jørgensen, enke efter uddeler Jørgen 

Jørgensen. 

Jeg husker ikke hvilke håndværkere, der stod for 

byggeriet. Der skulle være fuld kælder, så murer-

mesteren, som fik arbejdet, hyrede Marius Søren-

sen og Marius Thulesen, som på akkord skulle gra-

ve kælderen ud; men det blev et større arbejde, 

end de havde regnet med, for det viste sig, at 

grunden var en stor lerbanke, og ydermere skulle 

det hele køres op af kælderen på en trillebør.  

På grunden havde der før ligget en gård. Den blev 

flyttet ud på Odensevej nr. 80. 

Da Sørine døde, lejede Hans Jørgensen huset ud til 

Marie og Hans Jensen. Det var omkring 1938, hus-

lejen blev 40 kr. om måneden. 

Hans var nattevægter i Nyborg, men blev senere 

ansat ved postvæsenet.  

Da Hans blev ansat ved postvæsenet, var der post-

kontor på Hjulby Station. 

Det var herfra han fik sin postrute, som foregik på 

cykel. 

Fra Hjulby Station tog han landevejen ud til Linden-

borggården, herfra skulle han til Juelsberg, og her 

benyttede han en sti, som gik op over marken til 

Vægterhuset, som hørte under Juelsberg, 

Den sti benyttede han ikke, når hans tur blev målt 

op.  

Fra Juelsberg fortsatte han til Regstrup; det var en 

hård tur om vinteren på cykel. 

Jeg husker en sjov ting, Hans fortalte. Det var den 
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7. maj 1945, englænderne var indkvarteret på Ju-

elsberg. Da han cyklede over gårdspladsen, kom 

der en soldat og smed en maskinpistol og fire ma-

gasiner fyldt med patroner i hans posttaske. Han 

afleverede det til Aksel Andersen, der var med i 

modstandsbevægelsen. 

Soldaten gav ham det, fordi han troede, Hans var 

soldat, da han havde sin postuniform på,  

Det blev for øvrigt en god posttur. Den 5. maj skul-

le fejres med et glas vin hvert sted,  han var inde 

med post, så det var godt nok en lystig mand, der 

kom hjem til Marie.  

Familien på sommertur. Til venstre: Marie og Hans. Til højre: Hanses forældre. 

Hans som vægter i Nyborg. Hans og Marie. Æresport til deres sølvbryllup. 

Hans tildeling af brænde under krigen. 
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Solhøj, Kertemindevej 7. 

I Solhøj boede landbetjent Nielsen. For at kunne 

komme rundt, når han blev tilkaldt, havde han en 

hest og en jumbe. 

Når nogen gik forbi vinduet til hans sovekammer, 

bankede de på det og spurgte, om han sov. Når 

han svarede nej, råbte de: ”Hvad ligger du så der 

og glor for?”. 

Leo Jensen, Aunslev Savværk, købte senere huset 

for at lave en vej til savværket. 

Marie og Marius Larsen har boet til leje i stueeta-

gen ved Leo, på førstesalen boede Leos søster, Do-

ris. 

Da Leo lukkede savværket, solgte han huset til To-

ni og Benny Sørensen, de arbejdede begge i Belgi-

en. 

Solhøj blev lejet ud til Inge og John Tegner. De bo-

ede der fra 1972 til 1981. 

Fra 1981 til 1982 boede Toni og Benny selv i huset, 

men så rejste de igen til Belgien. Huset blev lejet 

ud til Torben Saxtorph og Ingelise Arnthlæv Han-

sen; de boede der fra 1982 – 1983. 

I 1983 flyttede fire ungkarle ind, Kurt Vestermann 

Pedersen, Lars Borup Andersen, Claus Borup An-

dersen og Kim Bjørn. 

Fra 1991 til 1992 boede gartner Karl Ole Franch 

Shjønnemann her, fra 1992 – 1993 Joan Juul Jo-

hansen sammen med Flemming Ancher Ammen-

torp. Han boede der alene fra 1993 – 1994. 

Her efter blev huset lejet af Jette og Jørgen Berth. 

Der har også boet en vognmand Mørup i Solhøj. 

Jeg har skrevet dette om Solhøj, fordi jeg synes, 

det er utroligt mange, der har boet i huset. 
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Leo og Svend boede i Leos hus på savværksgrun-

den. Der var en stue, køkken og soveværelse. Det 

var Svend, der stod for madlavningen, undtagen 

om lørdagen; her tog Leo over, for han kunne ba-

ge pandekager. Den pande, han brugte, var der 

hul i, så nogen gange gik der ild i panden. Det var 

festligt at se. Når det skete, holdt han panden hen 

under vandhanen, hvorefter han startede igen.   

Inden vi skulle til bal i forsamlingshuset, spiste vi 

ved Leo og Svend. Det gik lystigt til. Leo bad os 

om ikke at røre hans telefon for at lave telefonfis. 

Han var selv den første til at gøre det. 

 

Leo havde mange pudsige udtryk: ”Jeg vasker kun 

fødder en gang om året, hvad enten de trænger 

eller ej.” 

Man kunne godt se på Leo og Svend, at de arbej-

Solhøj med vejen ind til savværket. 

dede på savværk, de manglede begge to noget af 

en finger. 

Savværket blev startet omkring 1939  af tømmer-

handler Mayhoff i Nyborg, tømrermester Bertelsen 

og min onkel, lærer Hans Rasmussen. 

Foruden at lave børstetræ, skar man træ op for 

andre firmaer. Til at trække maskinerne var der en 

dieselmotor med et stort svinghjul. Det fik fat i Le-

os tøj, så han blev slynget med rundt. Han kom 

ikke noget til ved turen! 

Aunslev Savværk. 

Leos hus på savværksgrunden. 
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Kertemindevej 8. 

Huset blev bygget af Anna og Svend Åge Kilian 

omkring 1936-37.  

Åge var malermester, og Anna var damefrisør. Jeg 

kan huske, at min mor hver formiddag gik over til 

hende for at få håret sat; det kostede 25 øre. 

Åge var en af de første i Aunslev, der fik fjernsyn, 

så vores sønner, Peter og Erik, var næsten ovre 

ved dem hver dag for at se fjernsyn sammen med 

deres søn Palle. 

Palle blev politibetjent og var bl.a. i Kastrup luft-

havn, hvor Peter har truffet ham. 

Åge var god til at spille dilettant. Både min far og 

mor og Edith og jeg har spillet sammen med ham 

flere gange. Åge spillede også til folkedans på vio-

lin. 

Åge Kilian bagest til venstre. 

I 1979 ca. solgte Anna Kilian huset til Bente og Mo-

gens Hansen og flyttede til Nyborg. 

Klaus Levin Knudsen købte huset af Bente 2006. 



 

17 

KERTEMINDEVEJ 9  

Kertemindevej 9. 

De første, jeg kan huske, der boede i huset, var 

Magge og hans mor. De stammede begge fra Hen-

riettelyst i Nederby.  

Huset blev senere solgt til Rasmus Sørensen. Hans 

datter, Esther, var tjenestepige ved Laura og Oluf i 

Aunslev Bageri; hun passede butikken. Hun blev 

gift med Harald Holch, han var ansat ved postvæ-

senet. De flyttede til Nyborg. Da Rasmus døde, 

solgte de huset til Edith og Emil Hansen. Emil var 

ansat som vejmand i Aunslev–Bovense kommune. 

Nuværende ejer H. Matthiasson og Birgitte Bay. 

Emil døde 1986-Edith 2008. 

På arbejde i 

Dyrehaven.                                           

Helt til venstre, 

Emil Hansen, 

Aunslev. Til 

højre Adolf 

Christensen.                              
Familien.  

Matthiasson. 

Nuværende 

ejer, Birgitte og 

Jon Helgi Mat-

thiasson.  

Birgitte er dat-

ter af Irma og 

malermester 

Poul Larsen.                                      

Helgi er Fæ-

ring. 
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Kertemindevej 10. 

Huset blev bygget af Esther og Rasmus. Esther var 

datter af Johan Johansen, Lystighed i Hovgyden. 

De solgte ret hurtigt huset til lærer Trane. Da Tra-

ne og hans hustru døde, blev huset i 1971 solgt til 

Leif Henning Madsen; i 1979 solgte Leif til familien 

Askskjold. 

Byggegrunden er fra jorden, der hørte til Niels Did-

riks hus, Kertemindevej 14, og hvorfra der blev ud-

stykket mange grunde. Niels Didrik kom fra Fugle-

gården i Åløkke som omtalt under Kertemindevej 

14. 
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Det nye hus, Kertemindevej 11. 

Det gamle hus på Kertemindevej 11. Her har aldrig været lagt vand og el ind. 
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Rasmus Larsen - Line - datteren Camilla. 

KERTEMINDEVEJ 11  

Bagsiden af huset. 

Her lå et meget gammelt stråtækt hus, hvor fiske-

handler Rasmus Larsen og hans kone Line boede. 

Der til huset hørte også et lille stykke jord, som lå 

ude i Hovgyden. 

Rasmus kørte med hest og vogn i sognet og solgte 

fisk. Fiskene købte han af fiskerne i Nordenhuse 

eller i Kabinettet i Bovense. Han påstod at han sat-

te 1 kr. til om dagen. 

Hans kone, Line, passede godt på hans penge. 

Hun havde dem liggende under voksdugen på køk-

kenbordet. Hvis der kom nogen og skulle have 

penge, stillede hun sig med ryggen til køkkenbor-

det; mens hun snakkede til os, fandt hun pengene 

frem. Vi lod som om, vi ikke så, hvordan hun fik 

fat i dem, selvom vi godt var klar over, hvor de lå. 

Da de havde mange børn, kneb det med bordplad-

Kamilla Larsen. 
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sen, når de skulle spise, så derfor måtte nogle af 

børnene sidde på dørtrinet ind til stuen. 

Der blev aldrig lagt el og vand ind i huset. Kamilla 

krævede penge ind til vandværket, derfor blev hun 

kaldt Vandkonen. 

Ovenstående har Kamilla Larsen fortalt på et bånd,  

der ligger på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, hvor 

der også findes nogle fine billeder af de gamle stu-

er i huset. 

I 1955 købte Torben Hansen huset, brækkede det 

ned og byggede et nyt. Dermed forsvandt noget af 

det gamle Aunslev. 

Torben solgte huset til sin søn Martin, som i 2010 

solgte til Jette og Peder Jørgensen. 

Kamilla Larsen. Kamillas køkken. 

Kamilla Larsen. Kamilla Larsen. 
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Før i tiden boede her en træskomand, der også 

havde en rygeovn.  Det træ, han lavede træsko af, 

var elletræ, og da elletræ også er fint til at ryge 

flæsk ved, havde han også et røgeri. 

Huset blev senere købt af Knud Peder Nielsen, 

Mensalgården, da han skulle bruge et hus til sin 

gifte fodermester. 

Da Knud Peder solgte køerne og ikke havde brug 

for fodermesteren mere, solgte han huset til elek-

triker H.C. Andersen, gift med Else, som drev for-

retningen, til han lukkede 1980-85. 

Efter lukningen, startede H.C. en produktion af 

stålkamme. Maskineriet var købt af et ældre ægte-

par. 

H.C. var dygtig til kortspillet l’hombre. Han deltog i 

en turnering i Kerteminde, hvor hans hold vandt 

Fynsmesterskabet. 

Kertemindevej 12, Aunslev El-forretning. 

Hans Christian Andersen kaldet H.C. Aunslev El-forretning. 
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Han kørte motocross med sidevogn, her deltog han 

i et løb i Hjulby mose. 

Det sjoveste, H.C. har lavet, var nok, da han nyt-

årsaften, hvor han og Else havde gæster, vædede 

med gæsterne om, at han kunne gå til Kerteminde 

på stylter nytårsdag uden at stå ned. Han gjorde 

det og vandt 27 kasser øl. 

Jæger var han også. Sortimentet var 
stort. 

På vej til Kerteminde nytårsdag. Løb i Hjulby Mose ca. 1950. 

Else og Hans Christian Andersen. 
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Kertemindevej 14. 

Bernhard Jørgensen. Ella og Ejner boede til leje ved Bernhard Jørgensen. 
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Huset købte Niels Didrik, da han solgte sin gård i 

Åløkke (Fuglegården). Her fra huset blev der ud-

stykket mange grunde. Det var blandt andet her- 

fra, min far købte en grund. 

Efter Niels Didriks død købte Bernhard Jørgensen 

fra Henriettelyst i Nederby huset, hvor der var to 

lejligheder. Den på førstesalen lejede Ejner og Ella.  

Ejner og Ella var værter i Aunslev Forsamlingshus. 

Ejner slagtede også for folk. 

Om Ejner som hjemmeslagter har jeg fortalt i mine 

erindringer. 

Nuværende ejer: Thomas Hedemann. 

Ejner døde 2005 - Ella 2011. 

Fuglegården i Åløkke, som Niels Didrik kom fra, da han købte Kertemindevej 14. 

Billedet er med, da det viser, at der har boet en fotograf 
i huset. 
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Christoffersminde, Kertemindevej 15. 

Gården Christoffersminde er en af de tre gårde, 

der ligger på Kertemindevej. Den første ejer, jeg 

kan huske, hed Christoffer. Hans datter, Helga, 

blev gift med Kristian Madsen; han stammede fra 

Langeskov. Helga arvede gården efter sin far. 

Jeg har fundet frem til, at Helgas farfar hed Hans 

Peder Hansen, født 17 marts 1866, død 2. oktober 

1930, og hendes mormor hed Karen Marie Hansen, 

født 13. februar 1868, død 13.juni 1947. 

Da Helga og Kristian solgte gården til deres søn 

Peter, byggede de et hus på Regstrupvej. 

Huset byggede murermester Kristian Jørgensen og 

karetmager Hans Pedersen. 

Det originale maleri er på museet i Nyborg. 
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Efter Helga og Kristians død overtog Peter huset, 

som han lejede ud, til han selv flyttede ind efter at 

have solgt gården i 1997 til Bent Mikkelsen. 

Peter blev gift med Kirsten (Beck) i 1966. Kirsten 

var født 12-11-1939 og døde 20-6-1996. 

Peter var født 30-6-1930 og døde 29-6-2010. 

Jeg kan huske, at jeg har set en mand, som hver 

dag kom gående fra Nederby op til Christoffersmin-

de for at spise til middag. Man kaldte ham Den Lille 

Skrædder, om han var i familie med dem, ved jeg 

ikke. 

Bent Mikkelsen, den nuværende ejer af Christof-

fersminde, købte i år 2007 Alfhøjgård. 

Lotte og Bent Mikkelsen, de nuværende ejere af Chri-
stoffersminde. 

Helga og Kristian Madsen. Kirsten og Peder Madsen. 

Lotte. 
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Aunslev Bagerforretning. 

Jeg kan ikke huske, hvad den første ejer hed, men 

efter ham kom Laura og Oluf Hansen. 

De oparbejdede en stor forretning med to svende 

og en pige til at passe butikken. I nogle år var der 

også en cafe, hvor man kunne købe kaffe, men det 

blev Laura træt af. Det var ikke meningen, at det 

skulle være varmestue for byens karle. 

Til fastelavn var der travlhed med at bage faste-

lavnsboller, hvilket flere familiemedlemmer hjalp til 

med. 

Kertemindevej 16. 

Jørgen Post holder frokostpause ved 
bagermester Oluf Hansen og Laura i 
Nordenhuse. 
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Oluf kørte også brødtur. Jeg mødte ham af og til, 

når jeg var på varetur. Hvis jeg sagde til ham, at 

der bor en bager, så svarede Oluf, ”og Jørgens røv 

den knager”. 

Oluf og Laura solgte forretningen i 1976 og flytte-

de til Nordenhuse. Her havde Laura arvet et hus 

efter Hans Fransen. 

Bageriet blev lukket i 1982 

I 1788 lå Rabenslyst her, nu ligger den på Mølle-

gårdsvej 11. 

Årstallene er måske ikke helt rigtige. 

Henry Carlsen kører brødtur for Aunslev Bageri. 

Brødkusk fra Aunslev Bageri. 
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Kertemindevej 17. 

Et lille gammelt hus med stråtag som har tilhørt 

Christoffersminde. Det blev solgt til pedel Åge Pe-

dersen, da han holdt op på Aunslev skole. 

Før huset blev solgt, boede kontrolassistent Niels 

Hansen og hans kone Seksta til leje i huset. Niels’ 

arbejde bestod i at tage rundt på gårdene og kon-

trollere mælken fra køerne og måle, hvor stor fedt-

procent hver enkelt ko ydede. Niels startede med 

at tage prøver af aftenmalkningen, derefter over-

nattede han på gården for at være klar til morgen-

malkningen. 

Efter aftensmaden spillede man kort, og her fik 

man adskillige glas stærkt hjemmebrygget øl. Det 

efterfølgende skete ved Poul Rasmussen i Reg-

strup: Niels trængte til at komme en tur ud efter 

nogle glas øl. Da han kom ind, spurgte Poul om, 

hvordan vejret var? ”Det er bælgravende mørkt”, 

sagde Niels. Da Poul skulle udenfor, så han, at det 

var det klareste måneskin. Da Poul næste dag kom 

ud i bryggerset, opdagede han, at Niels havde ta-

get fejl af dørene og var gået ind i et skab. 

Niels’ kone passede garderoben i forsamlingshuset, 

når der skulle være bal, og her gav vi 25 øre for at 

få passet tøjet. 

Martin og Else Knudsen har boet til leje i huset.    
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Kertemindevej 18. 

Carl Carlsen og Johanne Marie var i mange år vær-

ter i Aunslev forsamlingshus. Carl gik også ud som 

skaffer, der til fester sørgede for, at alle fik mad og  

noget at drikke. 

Johanne Marie var god til at holde justits, når der 

var bal i forsamlingshuset. Hun var en ret stor og 

kraftig dame, så hvis der var optræk til slagsmål 

mellem byens karle, gik hun blot ind mellem dem 

og skubbede til dem og bad dem om at opføre sig 

ordentligt. Hun bestemte også, hvornår der måtte 

danses moderne, der blev gerne bevilget en time. 

Resten af aftenen havde de bare at danse ordent-

ligt, den regel holdt hun meget strengt på. 

Carl Carlsens søn, Henry, overtog huset, hvorfra 

han i mange år drev vognmandsforretning. 

Ejner Hansen (slagter), Hans Peter (Ellas svoger) 

og Svend Jakobsen har været chauffører ved Hen-

ry. 
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Henry Carlsen. Henry forstod at slappe af. 
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Henry kørte brødtur for Oluf bager. 

Lettere end med en greb. 
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Alfhøjgård, Kertemindevej 19. 

Slægtens historie 

Vi skal til Frørup sogn for at få de tidligst kendte 

oplysninger om slægten Hans S. Hansen. 

Her boede gårdfæster Hans Hansen (kaldet Bra-

brandt). Han var født ca. 1733 og var fæster af en 

af de fire gårde, der blev sammenlagt til gården 

Fredrikshøj. Hans Hansens fødested kendes ikke, 

men han var gift to gange.   

Ifølge Frørup kirkebog viedes d. 2. oktober 1778 

Hans Hansen Landsoldat og Maren, Peder Krage-

lunds datter i Frørup.  

Hun døde allerede 1784 og begravedes 24. no-

vember, og samme år, 6. december, trolovedes 

Hans Hansen, ”Enkemand på Raskenberg Gods i 

Frørup og pigen Maren Andersdatter, saglig Anders 

Rasmussens datter i Frørup” (Frørup Kirkebog pag. 

259).    

Når Hans Hansen ved sit første bryllup angives at 

være landsoldat, må det formodes, at han har væ-

ret en af de i Ryttergårdene stationerede ryttere. I 

Frørup by var der 13 ryttergårde. 

Navnet Brabrandt er sikkert hans fødested. Han 

døde 17. juni 1796, ” ihjelslagen i en nedstyrtende 

lergrav” (Frørup kirkebog pag. 375). 

I hans sidste ægteskab var der tre børn, heriblandt 

sønnen Hans, født 23. oktober 1785 og døbt 4. 

december i kirken, ” Madam Gram, Degnens Kone 

i Frørup bar ham” (Frørup kirkebog pag. 88). At 

han senere kom til Aunslev skyldes, at ved udstyk-

ningen før 1797 hørte den nordlige del af Frørups 

byjord under Juelsberg ved Nyborg. 

Fæstegården i Aunslev Sogn, nuværende Alfhøj-

gård, hører man landbrugsmæssigt om omkring 

1820, da Stamhuset Juelsberg med misnøje be-
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tragtede gårdens drift. Gårdens fæstere var ældre 

folk, hvis økonomi til sidst ikke rakte til at få jorden 

tilsået; ikke desto mindre harvede man hele for-

året, men høst blev der naturligvis ikke. Så tabte 

Stamhuset tålmodigheden, og da man vidste, at 

man på en af fæstegårdene i Frørup havde en 

dygtig søn, (ovenfor nævnte Hans) blev denne til-

kaldt til samtale på Juelsberg, og resultatet kan vi 

læse i Juelsbergs fæsteprotokol pagina 63, hvor 

”jeg Knud Frederich Juel til  Stamhuset Juelsberg, 

Hans Kongelige Majestæts Kammerherre og Gene-

raladjudant, Oberst af Infanteriet, Ridder af Dan-

nebrog gjør vitterlig at have stædt og fæst, lige-

som jeg og herved stæder og bortfæster den mig 

og i Aunslev Sogn og Bye tilhørende og beliggende 

Gård, der står for Hartkorn Ager og Eng til 9 Tdr. 

til Ungkarl Hans Hansen af Frørup”. 

Gårdens nye fæster blev gift med Kirsten Knuds-

datter af Aunslev, og ved folketællingen i 1845 be-

står husstanden af ni personer samt en tjenestepi-

ge. 

Blandt børnene var også  den niårige Hans, født 

25. marts 1836, døbt 23. maj og konfirmeret 7. 

april 1850, som fik karakteren: ”meget gode Kund-

skaber og udmærket Opførsel” (Avnslev kirkebog 

pag.65). 

Ved folketællingen i 1870 står den tredje Hans 

Hansen opført som gårdbestyrer for sin moder, der 

sidder i enkestand, og af hjemmeboende børn er 

der stadig to, derudover en tjenestedreng og en 

pige. 

Umiddelbart herefter bliver han gift med Karen 

Marie Sørensen, født 26. april 1843 i Mesinge 

sogn, og de har ved folketællingen i 1880 to børn, 

Maren Kirstine og sønnen Hans, som imidlertid dør 

Familien på Alfhøjgård. Sølvbryllup. 
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kun fem år gammel. I 1882, 5. december, forøges 

familien dog med endnu et drengebarn, og han 

bliver 28. januar 1883 i Aunslev Kirke døbt: Hans 

Søren Hansen og ” frembaaren af Barnets egen 

Moder” (Avnslev Kirkebog pagina 5). Faddere: 

Husmand Lars Clausen, gårdmand Jørgen Peder-

sen og Hjulmand Lars Rasmussen, alle af Aunslev.  

Efter faderens død overtog Hans Søren Hansen, 

”Alfhøjgård” i 1916 og giftede sig i 1925 med Loui-

se Cathrine Møller, født 1. november 1896 i Brøns 

Sogn i Sønderjylland. I ægteskabet er der to børn, 

datteren Clara og sønnen Hans Møller Hansen, 

som overtog gården i 1958. 

Alfhøjgård blev fra 1860 til 1900 forøget i areal, 

således at man havde et tilliggende på omkring 

100 tdr. land I 1909 frasolgtes en stor del af den 

såkaldte Bymose, og i stedet kom det til handel 

med en mindre del af Skalkendrup Præstegårds 

jorder. Gårdens tilliggende af jord med god dyrk-

ningsmæssig værdi er i dag 60 tdr. land. 

”Men hvorfra stammer gårdens navn?”, vil mange 

med god ret spørge. Navnet er dog af nyere dato, 

oplyser Hans Møller Hansen. Ved indkøb af Præ-

stegårdsjorden fik gården også et fredede oldtids-

minde med - kæmpehøjen ved Aunslev Kirke. 

Højen havde på det tidspunkt intet navn, men min 

farmoder kaldte den Alfhøj og hæftede også sene-

re navnet på gården. ”Måske har hun haft slørende 

tåge og alfedans i tankerne”, siger Hans Møller 

Hansen. ”Tåge kan forekomme i det idylliske områ-

de, men om højen hæver sig i ny og næ med alfe-

dans og andet trolddom, har jeg dog ikke selv iagt-

taget”. Hvis det alligevel skulle være tilfældet, er 

der i fremtiden fred og ro til sådanne tildragelser, 

idet hele Alfhøjgårds jordtilliggender ved Aunslev 

Kirke er omfattet af et fredningsforslag. 

Hans Søren Hansen ejede gården, han var i mange 

år sognerådsformand i Aunslev-Bovense sogne-

kommune valgt af Venstre. 

Hans Søren Hansen havde en mark i Bymosen. Da 

Aunslev Boldklub manglede en fodboldbane, skæn-

kede han klubben et stykke jord her, hvor klubben 

fik anlagt en fin sportsplads; der blev også bygget 

et nyt klubhus. 

Efter Hans Søren Hansens død overtog hans søn 

Hans Møller Hansen gården. Han var ugift og boe-

de sammen med sin søster Clara på gården. 

Clara døde i 2009. 

Møller har solgt gården til sin nabo Bent Mikkelsen 

og er flyttet ud i et hus på Odensevej, som hans 

faster havde bygget . 
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Her boede en søster til Albert Hedemark. Hun var 

gift med en tømrer, som arbejdede ved tømrerme-

ster Johannes Pedersen i Korkendrup. 

Huset blev senere købt af Ellen Hansen, hun var 

datter af Husmand Thorvald Larsen i Nederby. Hun 

solgte huset i 2009 til Niels Kristian Nørgård, Ellen 

flyttede på Regstrupvej. 

Byens brønd og pumpe stod i mange år foran hu-

set, den står nu ved Aunslev vandværk.  

Kertemindevej 20. 
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Den første brugs. 

Den første brugs oprettet i 1893 af karetmager 

Lars Rasmussen. Uddeler Anton Larsen og Marie 

Larsen. 

Denne blev kaldt den nye, trods det den var den 

ældste. 

En nyere udgave, bemærk benzintanken. 

Aunslev Tæppeforretning. Udsalg i Aunslev Tæppeforretning. 
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I 1964 købte Rigmor og Kristian Jacobsen Kerte-

mindevej 21, De kom fra Skalkendrup, hvor Kristi-

an havde sadelmagerværksted. Her grundlagde de 

Aunslev Gulvbelægning og Boligforretning. Der 

blev også indrettet en butik, som de drev til 1975, 

hvor Kristian døde. 

Den1. januar 1976 overtog Knud Jensen forretnin-

gen. Han var gift med Kirsten, datter af Rigmor og 

Kristian. Han og Kirsten åbnede Aunslev Tæppefor-

retning. 

Knud og Kirsten oparbejdede en stor virksomhed 

med mange ansatte, men desværre blev Knud me-

get syg og døde i 2001. 

I 2002 lukkede Kirsten forretningen og solgte til Ole 

T. Hansen. 

Aunslev Tæppeforretning føres videre af Kirstens 

datter og svigersøn, men med adresse på Bystæv-

net 4. 
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Kertemindevej 22. 

Grunden er udstykket fra Gartner Peder Knudsens 

gartneri. Karen, som var gift med Peder Knudsen, 

sagde tit, at her ville hun bygge, når hun og Peder 

blev ældre. 

I stedet for blev det deres barnebarn, Knud Erik 

Knudsen, der fik bygget det nuværende hus og 

som stadig bor her. 
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Nr. 23 er et af de ældste huse i Aunslev. Det var 

bygget sammen med huset, man lige kan skimte 

til højre i billedet. Huset, der lå herimellem, blev 

brækket ned og rykket tilbage på grunden. Disse 

tre huse blev kaldt Raden. På den modsatte side 

af vejen lå deres baghuse, hvor der også var et 

lokum, så det fortaltes, at der var livlig trafik over 

gaden om morgenen. 

Ved de to mørke vinduer boede der for mange år 

tilbage en væver, har far fortalt. 

Jeg kan huske, at Malermester Killian og Marie bo-

ede i huset. De havde en søn, Svend Åge, som 

 blev gift med Anna, hun stammede fra Sønderjyl-

land. Anna åbnede en frisørsalon i de rum, hvor 

der havde boet en væver. 

Maler Kilian var med i en kortklub sammen med 

Thorvald Thulesen, skomager Marius Hansen og 

uddeler Anton Larsen. 

Da malermester Kilian døde, blev huset solgt til 

Helga og Erik Nielsen. 

Erik passede huset fint. En gang om året blev det 

stolpet af og kalket. Helga var meget proper. Da 

huset lå tæt på vejen, måtte hun ofte pudse vin-

duer. Når familien kom på besøg drillede de hen-

de: ”Har du skiftet vandet i vandpytterne?”. Helga 

døde i 2003. Erik døde i 2008. 

Kertemindevej 23, 2009. 

Raden (t.h.) med baghusene (t.v.). Kortklubben - malermester Kilian med bowlerhat. 
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Hans Jørgensen. 

Den Gamle Brugs blev udskilt fra den første i 1899 da 

bønderne og husmændene ikke kunne enes.                                                

Møllebestyrer Jørgen Peder Jørgensen fra Hågerup blev 

ansat som uddeler. 

Far, som dengang boede i nr. 29, fortalte, at han snak-

kede meget med Jørgen. Jørgen spillede på børsen, og 

han ville gerne have far med, men han turde ikke. Jør-

gen sagde ellers til far: ”Du skal ikke sætte penge i det, 

bare jeg har en at snakke med om det”. 

Da Jørgen og Sørine holdt i 1932, fik deres søn, Hans 

Jørgensen, pladsen som uddeler. Han var ellers udlært 

fotograf. Han tog nogle fine billeder af det gamle Auns-

lev, som der i dag findes nogle få af på Nyborg Lokalhi-

storiske Arkiv. 

Hans havde mange flere billeder af Aunslev som han 

opbevarede på sit kontor. De blev ryddet væk og smidt 

i Bovense mose, da der kom ny uddeler til. 

Hans var ikke en person af mange ord, men han havde 

lune. Engang havde Hans og hans kone Petrea gæster. 

Det var en vinter, hvor det var meget koldt. Gæsterne 

syntes ikke, der var ret varmt i stuerne. Søren Nielsen, 

som havde sin gamle mor med, sagde det til Hans. Han 

Sørine og Jørgen Jørgensen. Manden i anhængeren er ejeren af Holmegård i 
Skovgyden. 

Kertemindevej 24, kaldet Den Gamle Brugs trods det, at den var nyere end den første.  
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svarede: ”Så kunne I sgu have kommet i sommer, da I 

var bøden”. 

Hans var et godt menneske. Hvis nogen af kunderne, 

som kom fast i butikken, var kommet i økonomiske van-

skeligheder, var han altid parat til at hjælpe dem. Regn-

skabet over hvad han havde til gode ved folk, førte han 

i et ganske almindeligt ternet stilehæfte, som han opbe-

varede i brugsens pengeskab 

Det var også til Hans, far betalte renter af de penge, 

han havde lånt af hans mor. 

Hans og Petrea fik 2topiger, Ellen og Jørna. Ellen blev 

gift med en maler fra Ullerslev og flyttede til Køge, Jør-

na blev gift med et postbud og flyttede til Taulov. 

Hvis nogen skulle få lyst til at læse noget om de to 

brugsforeninger, findes der seks protokoller på Nyborg 

Lokalhistoriske Arkiv. 

Uddeler Jørgen Jørgensen døde 1928, Sørine i 1937 

Der ligger også en beretning om de to brugsforeningers 

opståen på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. 

Snurrepiben Antik. 

1929 bygges ny bolig til 
bestyreren. 

Verner Christensen og Johannes Ras-
mussen, hhv. lærling og kommis i brug-
sen. 

Thomas Yde, der ved fusionen af de to 
brugsforeninger blev uddeler i den ny 
brug. 
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Til højre i billedet ses det hus, der er brækket ned. 

Her ser man nr. 23-25 27. I dag er nr. 25 er brækket ned og flyt-

tet tilbage på grunden. Her boede en vejmand. Da han døde, køb-

te vognmand Aksel Larsen huset. Han var gift med Anna, datter af 

skomager Marius Hansen, Aunslev Nederby. Anna havde været 

husbestyrerinden for vejmanden. 

Ejvind Weber, naturlæge.  

Klinik i ejendommen i 1988. 

Kertemindevej 25; tidligere lå her fremme mellem de to stråtækte huse det midterste af de tre rækkehuse. 
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Kertemindevej 26. 

Her boede to søstre, Dorte og Sofie. De levede af 

at sy for folk. De havde også et håndkøbsudsalg 

fra et Apotek i Nyborg. 

Dorte og Sofie var søstre til sadelmager Julius Han-

sen, Pilevad 

Nuværende ejere: Inger og Knud Erik Mott Jensen. 

Huset blev senere købt af fodermester Ove Jørgen-

sen og hans kone Helene samt deres datter Ellen. 

Ellen syede for folk. 

Ove var i mange år fodermester ved Hans S. Han-

sen, Alfhøgård. 
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Kertemindevej 28. 

Her lå et tømrerværksted startet af Hans Peder 

Hansen i 1893. Hans Peder drev værkstedet til 

1935, hvor han lukkede det. 

Aunslev-Bovense kommune købte huset, hvor der 

blev indrettet kommunekontor. På førstesalen blev 

lavet en lejlighed, her har Peder mejerist boet; El-

len og John Købmand har også boet her. 

Da Aunslev-Bovense kommune blev lagt sammen 

med Nyborg, blev huset solgt til malerne Poul Lar-

sen og Poul Hansen. De havde malerværksted i 

kælderen, hvor de malede ølkasser til Carlsberg og 

Tuborg. De holdt op med drive malerværksted og 

solgte huset til købmand Asker Dam Engbjerg. 

I 1926 blev der lavet værelse til Poul og mig på 

førstesalen i Højbo. Det var Peter Tømrer, der stod 

for det. 

Når vi sad i køkkenet, lød der høje bump på loftet. 

Det var, når han havde brugt sin lægtehammer, så 

slap han den. 

Han fik kaffe om eftermiddagen. Til den fik han en 

cerut. Så var Poul og jeg spændte, for når han 

strøg asken af, havde han nogen gange gjort det i 

flødekanden. 
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Kertemindevej 29, min fars fødehjem. 

Huset har muligvis været stuehus til Christoffers-

minde, det er man lidt i tvivl om; men far betalte 

renter til familien på Christoffersminde.                                                                                                           

Far har fortalt, at for at de kunne lave noget om 

ved huset, skulle de lade en hjørnestolpe af bin-

dingsværket blive stående, da huset var fredet.. 

Den første ejer af nr. 29, var min oldefar Chresten 

Thulesen; han var hørsvinger. 

Det var hans kone, Maren, som startede Aunslev 

slagterforretning, hun slagtede en kalv og et lam, 

som hun læssede på en trækvogn, hvorefter hun 

gik til Nyborg for at sælge kødet på torvet. 

Det var en tur ud og hjem på 14 km. 

Da min farfar, Peder Thulesen, døde, blev huset 

solgt til dræningsmester Peder Hansen fra Norden- 

huse. Han var blevet ansat som kommunekasserer 

i Aunslev-Bovense kommune, så Kertemindevej 29 

blev det første kommunekontor i Aunslev. 

Kommunekasserer Peder Hansen Kamma C. Hansen, ansat 
på Aunslev-Bovense 
kommunekontor. Efter 
sammenlægning med 
Nyborg kommune, blev 
Kamma ansat der. 

Anne Lise Jensen gift med 
Jens Jensen, Hjulby.  

Senere sekretær på Auns-
lev skole. 

Chresten Thulesen, 
min oldefar. 

Maren Thulesen, 
min oldemor. 
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Da Søren Nielsens søn, Knud Peter Nielsen, over-

tog Mensalgården, blev der skilt en matrikel fra, 

hvor der blev bygget et hus til Knud Peters far og 

hans mor, Petrea. Matriklen var så stor, at der 

kunne plantes frugttræer. Da jeg tjente på Mensal-

gården, var der kalvefold her. 

Før de kunne flytte ind i huset, boede Søren og 

Petrea i et hus på Bystævnet nr. 16. 

Petrea døde 1968. Søren boede alene i nogle år, 

men da han ikke kunne klare sig mere, flyttede 

han på De Gamles Hjem i Aunslev, hvor han døde i 

1988 - 98 år gammel. 

Edith arbejdede på De Gamles Hjem. Hvis Søren så 

hende gå forbi døren til sit værelse, råbte han: 

”Kom lige ind, jeg skal høre om der er noget nyt i 

Aunslev!”. 

Jeg besøgte ham også af og til. Når vi snakkede 

om dengang, jeg var karl hos ham, sagde han tit: 

”Hvor er det trist at blive så gammel; alle dem, jeg 

har haft sjovt med, er døde”. 

Kertemindevej 31, matrikel nr. 8. 

Mensalgården hvorfra Kertemindevej 31 er udstykket. 
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Mensalgården, 2009, Kertemindevej 33. 

En mensalgård var oprindeligt underlagt kirken. 

Engang karlen på gården kørte for kapellanen, tog 

han turen rundt om møddingen, som lå midt på 

gårdspladsen Her kom det ene hjul ned i et hul, så 

vognen væltede, og kapellanen røg ud i møddin-

gen. 

Gården undgik at brænde ned under Svenskekrigene. 

1659 var Anders Jensen fæster af gården. Han ef-

terfulgtes af Niels Sørensen. Den næste ejer hed 

Niels Rasmussen. Så fulgte Niels Hansen, født 

1797, gift med Karen Poulsdatter fra Hjulby. Karen 

købte gården fri i 1861, sønnen Hans Nielsen, født 

1838, død 1916, gift med Erne Kirstine, født Søren-

sen i Langeskov 1855, død 1941, overtog gården. 

 Hans Nielsen var gift to, gange, hans første kone, 

Ane Dorthea Pedersen, født 1845, døde 1882. 

Sønnen, Søren Nielsen, født 1890 død 1998, gift 

med Petrea (født Evald) 1898 i Brøns i Sønderjyl-

Søren Nielsen. Knud Peder Nielsen. 
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land, død 1968, overtog gården. På gården boede 

en anden søn, Peter Nielsen og en søster, Karen 

Nielsen. 

Knud Peter Nielsen overtog gården efter sin far, 

Søren Nielsen. 

Søren Nielsen var en dygtig landmand, som drev 

en meget velholdt gård. Han var også stærkt invol-

veret i byens kulturelle liv. Han var formand for 

foredragsforeningen i mange år, hvilken han gjorde 

meget for. Han sørgede for, at mange fine kunst-

nere og foredragsholdere kom til Aunslev. Hele den 

korrespondance, som han førte med dem, samt 

protokoller fra foreningen fra den startede til den 

sluttede, findes på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. 

Mensalgården havde et stykke jord i Skovgyden, 

som i 1912 blev udskilt fra gården. Her byggede 

Søren Nilsens halvbror, Niels Laurits Nielsen, søn af 

Hans Nielsen og Dorthea, sig en gård (Lindegård). 

Mensalgården1924. 

Kortet fra 1788 viser, hvor tæt 
gården lå på Kertemindevej, 
hvor nr. 33 er gården øverst til 
venstre. 
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Søren og Petras sølvbryllup 1945. 

Det var utroligt, at Søren og Petrea i 1945 kunne 

holde et sølvbryllup med så mange gæster, da der 

stadig var mangel på sukker og kaffe. 

Maden var ikke nogen problem, man havde grise, 

kalve, høns, ænder og æg.   

Det mel, man skulle bruge, tog man fra hveden på 

kornloftet og malede på kværnen, det var godt nok 

ulovligt. 

Der var rejst et træhus i haven. 

Petrea kom som nævnt fra en gård i Brøns, i Søn-

derjylland. Hun havde tre brødre, som var med i 

Første Verdenskrig; de overlevede alle tre.  

Om dem fortalte Petrea, at hvis de sad og spiste 

morgenmad, når mælkekusken kørte ind og span-

dene raslede på vognen, så smed de sig ned under 

køkkenbordet.  
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Billederne er kopieret fra bogen Plant et træ, som 

findes i Knud Peders arkivalier.  

Hestestalden. 

Dette er bryggersdøren. I  slippen kan man skimte en 
dør. Her var der to karlekamre. 
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Skovgyden 2 med facade mod Kertemindevej, 2009. 

Her var oprindeligt Aunslev Elværk, oprettet 20/3 

1909, lukket i 1960. 

Under krigen, hvor man ikke kunne få olie, fik man 

lavet en gasgenerator, hvor man fyrede med tørv. 

Man havde et hold, som skar tørv i Hjulby mose, så 

man havde nok til hele året. Til opbevaring af tør-

vene blev der bygget en stor hjelm på gartner 

Knudsens mark, som lå lige op til Elværket. Der 

blev også rejst en mølle, derfor manglede vi faktisk 

ikke strøm under hele krigen; men landmændene 

havde bestemte tider, hvor de måtte tærske og 

bruge kværnen. 

Hele regnskabet, protokoller og billeder lige fra el-

værket startede og til det lukkede, findes på Ny-

borg Lokalhistoriske Arkiv. 

Maskinhallen. Møllen. 
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 Her ses huset Skovgyden 2 med facaden ud mod Kertemindevej. Opad til venstre i billedet løber Skovgyden med 
maskinhallen, gasfyret og vindmøllen til højre umiddelbart bag huset, Skovgyden 2. Yderst til højre i billedet ses 
hjelmen på gartnerens mark. 

Til venstre i billedet ses maskinhallen, i midten gasfyret og til højre Skovgyden 2 med facaden ud mod Kerteminde-
vej. 
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Jørgen Thulesen blev født 1. december 1924 i 

Aunslev. Efter konfirmationen var han ude at tjene 

på gårde i Aunslev indtil han i 1942 kom i slagter-

lære hjemme hos sin far, Thorvald Thulesen, der i 

1937 sammen med hustruen Mary byggede huset 

på Kertemindevej 4. Hertil hørte en slagterbutik, 

men ikke et slagteri, så i læretiden frem til 1946 

måtte Jørgen to dage om ugen cykle ind til Nyborg 

Offentlige Slagtehus for at lære slagterfaget. Efter 

soldatertiden i 1947 vendte Jørgen hjem til foræl-

drenes slagterbutik. 

I 1951 blev Jørgen gift med Edith, og sammen med 

Jørgens forældre drev de Th. Thulesens slagterbu-

tik på Kertemindevej 4, fra 1963 med Jørgen og 

Edith som forpagtere. Efterhånden blev konkurren-

cen fra supermarkederne for hård, og de valgte at 

stoppe slagterforretningen i 1979, hvorefter Jørgen 

ernærede sig som murerarbejdsmand, indtil han 

gik på efterløn i 1989.  Derefter kørte Jørgen vare-

tur for ”John Købmand” indtil 2000, hvor Edith og 

Jørgen solgte Kertemindevej 4 og flyttede til Ny-

borg. 

Siden 1977 har Jørgen Thulesen være tilknyttet 

Nyborg Lokalhistorisk Arkiv og her forestået opbyg-

ningen af et omfattende arkiv vedrørende Aunslev, 

Bovense, Rejstrup m.v. samt udarbejdet en række 

skrifter i lighed med nærværende skrift om Kerte-

mindevej. Disse skrifter kan ses på læsesalen i Ny-

borg Lokalhistoriske Arkiv, og hvoraf nedenstående 

er vist tre af de mere omfattende. 


