
Min morfars slægt

Den lille landsby Ellinge beliggende på det østlige Fyn – nogle km syd for 
Ullerslev – og det omkringliggende sogn er drejepunktet for denne slægt. 
Gennem generationer - så langt som jeg p.t. kan spore tilbage i skriftlige kilder 
vha. eksterne kilder – har de boet og levet her. I Ellinge og de mindre byer 
Paarup og Bækstrup og på Ellinge Mark som vil sige udenfor de små byer.

Slægten kommer fra en gammel egn af Fyn hvor der tidligt har været aktivitet. 
Landsbyen Herredsted et par km derfra var i middelalderen et betydeligt 
centrum for egnen. 

En god hjælp til at identificere denne slægt og personer heri har jeg haft 2 
eksterne skriftlige kilder. Min Oldefar – tidligere sognerådsformand i Ellinge – 
Steffen Madsens erindringer fra 1891, renskrevet af tidl. lærer og historiker 
Erling Windeballe og Dennes egen bog ”Træk af Ellinge sogns historie” fra 
1994.

Min morfar var født i landsbyen Paarup som søn af landbrugsmedhjælper Mads 
Madsen og hustru Anne Hansine Rasmussen. Denne havde en datter med ind i 
ægteskabet og vha. kirkebogen for Ellinge sogn kan man se at de nok blev gift 
fordi de ventede min morfar. Der kom yderligere 2 søstre til senere.

Anne var datter af stenhugger Hans Rasmussen fra Paarup og hustru Dorthea 
Nielsdatter og Mads søn af gårdejer på ”Katrinebjerg” Steffen Madsen og 
hustru Sidsel Jørgensdatter. Hans Rasmussen kom selv ”udefra”. Han var født i 
Ferritslev – Rolsted sogn – et par km vestligere på gården ”Thorbøllegaard”. 
Hustruen var datter af træskomand Niels Hansen som kom fra Tvinde i 
Rynkeby sogn og som slog sig ned i Paarup sogn.

Steffen Madsen var søn af gårdejer på ”Lyumskovgaarden” Mads Stephansen 
og Sidsel datter af gårdejer på ”Katrinebjerg” Jørgen Hansen. Mads 
Stephansen havde som ung købt ”Lyumskovgaarden”. Hans far var forpagter af 
”Anneksgaarden” I Ellinge by. Denne var anneks til den stedlig kirke og ejedes 
oprindelig af kirken. Præsten har til d.d. Stadig efter gammel aftale mulighed 
for at klæde om når han kommer fra den nærliggende Skellerup kirke, som 
Ellinge kirke høre under. Jørgen kom selv fra det lille samfund Bækstrup lige 
uden for Ellinge, var gårdejer søn og købte af sin kommende svigerfar Rasmus 
Hansen ”Katrinebjerg”. Rasmus var kommet i økonomisk klemme og da Jørgen 
havde penge var det nærliggende at ”overtale” ham til at overtage gården og 
datteren Johanne Rasmusdatter. Rasmus Hansen kom selv fra den ikke så 
fjerntliggende landsby Hudevad i Rolsted sogn.

De fleste i slægten var landmænd og husmænd. Enkelte svang sig op til det 
mere boglige. Min tip-oldefar Steffen Madsen onkel  Hans Madsen blve 
landstingsmedlem og hans søn Jørgen Madsen præst. Steffen Madsen var selv 
landmand men formåede også at blive sognerådsformand en årrække og 
jordbrugskommissær.  



Min morfars mor døde tidligt og min oldefar Mads Madsen arbejdede senere på 
sin fødegård Katrinebjerg. Han gik på aftægt hos sin steddatter og svigersøn i 
Allerup, Aasum herred. 

Min morfar voksede op i Paarup og blev efter endt tjeneste ved Slesvigske 
Fodregiment landbrugsmedhjælper. I 1923 var han i Urup ved Rynkeby hvor 
han mødte min mormor. De blev gift og efter 7 år sammen på landet tog de i 
1932 til Odense. Han døde i 1944 kun 47 år gammel og blev begravet på 
Assistenskirkegården i Odense. Foto af den nedlagte grav findes under punktet 
Galleri.


