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Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007

2007/2

Fredag d. 8 januar
var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere
borgmester i Årslev kommune Knud Knudsen talte om fra murer til
borgmester. Der startedes med en lille buffet, inden foredraget. Det
var et interessant foredrag med god tilslutning. Arrangør Ferritslev
Fritidshus og Lokalhistorisk Forening.

Tirsdag 23 januar
Foredrag på friskolen af Lis Frederiksen: ”Hundehyl i Midnatssol”
Arrangør: Ferritslev Friskole, Foreningen Norden, Familie &
Samfund og Lokalhistorisk Forening

Torsdag d.19 april
Generalforsamling.
(se side 6.)

Onsdag d. 15 maj
Udflugt til Sanderumgård hvor Erik Vind fortalte om gården og
haven der var under restauration. Efter orienteringen var rundtur i
haven, som omfattede et areal på 15 ha., hvor vi så hvad der var lavet
og hvad der skulle laves. Turen var sammen med Familie &
Samfund. Bagefter blev medbragte kaffe nydt.

Hovedbygningen på Sanderumgård fra haven

Gårdsanlæg fra jernalderen i Ferritslev
I forsommeren 2006 påbegyndte arkæologer fra Odenses Bys
Museer en prøveudgravning lige uden for Feritslev i jorden mellem
Nyborgvej og Bækkevej.
Det viste sig snart at her gemte sig tydelige spor efter gårdanlæg fra
jernalderen.
Et areal på ca. 5000 m2 blev afdækket med gravemaskine, og der
fremkom flere velbevarede huse og delvise hegnsforløb, der knyttede
husene sammen til regulære gårdenheder.
Et yderst velbevaret gårdanlæg ses tydeligt i udgravningsfeltet. Hvor
arkæologer ofte må nøjes med de tagbærende stolper, var her et
landhus med næsten komplette vægforløb, indgangsstolper, indre
rumopdeling og ikke mindst båseskillerummene i den østlige del af
huset.
Huset har et indgangsparti centralt for hver langside. Umiddelbart
ved indgangene, synes der at have været et mindre rum. Vest for
indgangsrummet lå beboelsen, og mod øst havde man stalden med
husdyrene. Husets stalddel er på et senere tidspunkt blevet udvidet
med et sæt tagbærende stolper, og huset måler nu 6 x 43 m.
Som normalt for denne periode, blev der kun gjort ganske få fund af
oldsager. Fra enkelte stolpehuller fremkom lidt ornamenteret
keramik. Ved en sydvestlig stolpe blev fundet et stykke kugleflint, en
glittesten, som brugtes til at glatte lerkars yderside med, inden de
blev dekoreret og brændt.
Arkæologerne daterede indledningsvis gårdanlægene til ældre
jernalder, men keramikken viste, at der nok snarere er tale om
romersk jernalder (ca. 150-300 e. k.).
Dette er et uddrag fra en artikel hentet fra Internettet. Den kan ses på:
http/www.vhvvejleamt.dk
Læs mere om perioden i: Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid. Ældre
jernalder 500 f.k.-400 e. k. Kbh.2003 Gyldendal. Findes på
biblioteket i Sdr. Nærå.

.

Figur 2:Efter muldafrømningen fremstår
de forhistoriske anlæg som mørke
aftegninger i den lysere undergrund.

Skitse af langhus fra jernalderen

Udskrift fra Odense Museums rapport han også læses på arkivet.

Generalforsamlig i Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening d.
19-4-2007
Der blev afholdt generalforsamling d. 19-4-2007 i Feritslev
Fritidshus med dagsorden ifølge vedtægterne.
Punkt 1:
Valg af dirigent. Der blev foreslået Niels Grønbæk,
som blev valgt. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.
Punkt 2:
Formandens beretning. Folke Degnemark gennemgik
årets gang. Beretningen godkendt.
Punkt 3 og 4:
Regnskab og budget. På grund af Jørgen Hansen
ikke kunne være til stede , gennemgik Folke
Degnemark regnskab, budget og kontingent, hvilket
blev godkendt.
Punkt5:
Indkomne forslag. Der var ingen.
Punkt 6:
Valg af bestyrelsemedlemmer. På valg var:
Folke Degnemark (ønskede ikke genvalg)
Jørgen Hansen (ønskede ikke genvalg)
Arne B. Pedersen
Der var foreslået Bent Larsen Rolfsted (nyvalgt)
Edel Andersen Ferritslev (nyvalgt)
Arne B. Pedersen(genvalg)
Punkt 7:
Eventuelt. Der var ikke noget.
Efter generalforsamlingen var der kaffebord og foredrag af Poul
Sørensen, Rolfsted, som fortalte og viste billeder fra sin
pilgrimsrejse, som han havde kaldt ”Min Camino”. Et meget
interessant foredrag.
Da Folke og Jørgen ikke havde ønsket at opstille igen vil jeg gerne
denne vej takke dem for en stor og lang indsats i foreningen gennem
mange år. Arne.

Arrangement
Lørdag d. 15-9-2007 er der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr.
Søby. Der køres fra Fritidshuset kl. 1330 og fra Rolfsted Kirkeplads
kl.: 1335. så vi er ved museet kl. 14 00 .Vi kører i egne biler og fylder
bilerne op efter behov. Kaffekurv medbringes og nydes i Nr. Søby
Præstegård. Alle er velkomne med eller uden bil. Pris: 25,00kr.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening:
Bent Larsen, Rolfsted, formand
Ellen Larsen, Hudevad, næstformand
Edel Andersen, Ferritslev, kasserer
Arne B. Pedersen, Ferritslev, arkivleder
Gerner Hansen, Ferritslev, sekretær

65981470
65972137
65982444
65981274
65981932

Besøg på arkivet?
Arkivet har åbent den anden tirsdag i måneden fra 1 – 15 samt efter
aftale med Arne B. Pedersen, tlf. 65981274, bedst mellem 18 og 19,
evt. besked på telefonsvarer. Lukket i juli og på helligdage.
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
Adressen er Rolfsted skole, Skolevej 16, over for kontoret neden for
trappen.
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