
Min farfars slægt

Her er mit udgangspunkt landsbyen Freltofte i Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred, 
Odense amt. Landsbyen ligger i den sydøstlige del af sognet, tæt på 
landevejen til Svendborg. Herfra kom min farfars forældre, Rasmus og Kristine 
Pedersen f. Hansen. 

Rasmus, hvis fulde navn var Rasmus Jørgen Viktor Pedersen var født i 1892 og 
den ældste af en søskendeflok på 6. Hans far Niels Pedersen var ejer af 
Bækgården i Freltofte By. En gård han igen havde overtaget efter sin far 
Rasmus Pedersen. Som den ældste var Rasmus udset til at følge traditionen og 
overtage gården en dag. Men han ville ikke være landmand og blev istedet 
murer. Tragisk nok omkom han under sit arbejde som murer i 1921. Under 
opførelse af nye boligblokke på Ahlmannsvej i Odense styrtede han ned fra 2. 
sals højde, grundet et defekt stillads. Han døde på Odense Sygehus få dage 
efter.

Han var 8 år forinden blevet gift med Kristine Hansen. En datter fra 
Hestehavegaard på Freltofte Mark. Efter lidt møje og besvær da de ikke måtte 
få hinanden for hans forældre. Hun var ikke fin nok og kom fra det sted de 
kaldte ”tuberkelreden”. Dette fordi hendes familie der var ramt af ganske 
mange dødsfald forårsaget af tuberkulose. - Men mere om det senere.

De fik hinanden, flyttede til Odense og fik 4 børn – Gudrun der døde som 
spæd. Gunner, min farfar som vi mistede i 1993 – Jørgen som døde som 21 
årig og Viktor som døde året efter min farfar.

Kristine døde som 72 årig i 1963 og ligger begravet sammen med sin mand i 
Niels Pedersens familiegravsted på Nr. Lyndelse kirkegård. 

Rasmus' far Niels Pedersen var født i 1864 - året der gav Danmark et nyt 
traume -. Han havde en 1 år ældre søster Sohpie. Begge var de som kutyme 
var dengang, opkaldt efter en bedstefader/mor. Hans mor Ane Marie Gydesen 
kom ”udefra”. Født i Uggerslev på Nordfyn i 1872 som uægte barn. Hun 
voksede op ved bedsteforældrene i Lunde, ikke langt derfra og senere da 
moderen blev gift kom hun til Otterup. Hendes far vides der på nuværende 
tidspunkt ikke mere om, end at han hed Henrik Gydesen. Det kommer af 
mandsnavnet Gyde og han stammer sandsynligvis fra Jylland hvor det var 
rimeligt udbredt. Niels døde i 1941 og Ane Marie i 1951. De ligger begravet i 
Niels Pedersens familiegravsted på Nr. Lyndelse kirkegård.

Kristines far hed Mads Hansen og var født i 1841 på Freltofte Mark. 
Sandsynligvis på det sted han senere i livet besad, Hestehavegård eller en 
tidligere gård. Gården er et resultat af en udstykning fra Freltofte By i 
forbindelse med udskiftningen og udflytningen af flere gårde fra landsbyen. For 
Freltofte og de mindre landsbyer omkring, Sosted og Lumby skete det i 1809. 
På et areal som fra gammel tid kaldtes Hestehaugen, lidt øst for selve Freltofte 
By. Den nuværende gård på området er fra midten af 1800 tallet og kaldes 
også Ny Hestehavegaard i kirkebøger fra slutningen af 1800 tallet.
Hendes mor hed Ane Mortensdatter var den sidste i en stor søskendeflok fra 
landsbyen Allested nogle km sydvest for Freltofte. 



De blev gift i Allested kirke i 1876 og bosatte sig på Hestehavegaard på 
Freltofte mark. De fik mindst 7 børn og 3 af disse døde af tuberkulose.
Det var ikke noget særsyn dengang. Digteren Carl Nielsen som kommer fra 
egnen mistede 4 søskende af tuberkulose.

Ane Mortensdatter døde også selv af sygdommen i 1896. Mads Hansen nåede 
at blive 84 år og døde i 1925. De ligger sammen med flere af deres børn 
begravet i Mads Hansens familiegravsted på Nr. Lyndelse kirkegård. Her ligger 
også min farfars yngre bror Jørgen.    
  


