Fra nedbrydning af Ravnholts Gartneri.
I Ferritslev

2009/2

Siden sidst.
Torsdag d. 15-1-2009. Foredrag på Ferritslev Friskole:
Klimaforandringer og drivhuseffekt ved Chr. Lohse CDU.
Forskning og resultater blev gennemgået. Godt
fremmødeArrangør Nutidens Husmødre, Foreningen Norden,
Årslev Folkeuniversitet, Ferritslev Friskole og Lokalhistorisk
Forening
16-1-2009. Lokalhistorisk Aften m. spisning i Ferritslev
Fritidshus. Emne vore 2 skolers historie. Ingelise Brun fra
Rolfsted Skole Fortalte om skolens historie og viste billeder og
John Mouritsen fra Ferritslev Friskole fortalte om Friskolen
og dens baggrund. Der var stor interesse og mange fremmødt.

18-4-2009. Sammen med Nutidens Husmødre udflugt til Ulla
og Mikes Have i Bellinge. Også godt fremmøde, hvor vi så en
meget fint anlagt have ned til Odense Å. Fint vejr og
medbragt kaffekurv blev nydt.

Fra Ulla og Mikes Have

22-4-2009. Generalforsamling, Dagsorden ifølge vedtægterne
Formanden aflagde beretning og kassren regnskab, som begge
blev godkendt. Valg til bestyrelsen var genvalg. Bagefter
kaffebord og derefter fortalte Agnete Poulsen om sine rødder
og sin tilknytning til Bornholm, fortællingen blev optaget på
bånd så den kan høres senere En meget interessant fortælling

Fra Arkivet
TREKANTEN
Midt i Ferritslev, hvor
Haundrupvej udmunder i
Ørbækvej, har fra gammel
tid været byens amlingssted.
Her lå smedjen, hvor
bønderne fik repareret deres
redskaber, og her har været
en kro.
Foto Holger Larsen

. Dette centrale sted havde også et plantebed. I plantebedet
såede man kål. Den ældst kendte kål her i landet er grønkål,
senere kom hvidkålen til.
Mester har skrevet om plantebedet: Det blev gravet i
fællesskab af byens mænd om foråret, som regel
Skærtorsdag. Bag efter såede man kålfrø til senere
udplantning i gårdes og huses kålgårde, hvor de i efterår og
vinter var gode til at mildne den saltede mad.
Om grønkålen skriver Else – Marie Boyhus i bogen om
Grønsager: Kålgården var beskyttet dels af sit hegn dels af
lovbestemmelser, Idet både de middelalderlige landskabslove
og senere Christian V`s Danske Lov, forbyder nogen at bryde
ind. Grønkålen med dens høje indhold af c-vitamin var da
også livsnødvendig; uden den ville mange af vore forfædre
sandsynligvis være omkommet af skørbug.
Da den gamle smedje blev brudt ned, og man anlagde den nye
og større vej mod Haundrup, opstod Trekanten”.
Haundrupsvejens kørebaner delte sig ind mod Ørbækvej, og i
det trekantede stykke jord der opstod, blev der plantet roser –
det så godt ud. Nu er der en brolagt lille forhøjning, der hvor
roserne stod.
Som kilde er benyttet; ”Mesters optegnelser”, Mindeblade
skrevet af Møllebygger Niels Hansen. Vil man vide mere, så
findes bogen på Lokalhistorisk Arkiv.

Du kan også læse følgende i Arnes Bøger:
Johan Christopher Bendz, født i Rønninge Præstegaard 16/3
1753 skrev i sin Bog : “Efterretninger om Rønninge og Rolfsted
Sogne ", udgivet 1820, følgende om Kroen i Ferritslev : ( Side

154 ) - " I Ferritzlef By var tilforn, indtil for 50 Aar siden, en
offentlig og Kongelig priviligeret Kro, den var paa den aabne
Plads i Byen, hvor Smedden nu staaer, i et Huus, som skjøndt
meget forringet endnu er der, og som er det eneste Huus der paa
Pladsen. Etatsraad Schmidt til Hellerup fik denne Kro nedlagt,
og det var en sand Velgjerning for Byen; thi saa længe den var
der, vare Ferritzlef Mænd overmaade drikfældige, og som en
Følge deraf, forarmede., men saasnart Kroen var nedlagt, bleve
de Tid efter anden ædruelige og velhavende Mænd, og ere nu i
enhver Henseende agtværdige Folk. Hvad Ferritzl Kro forhen
var for Ferritzlef Mænd, er Oldermanden noget nær endnu
allevegne, hvor han tillader sig at holde kro og Drikkelaug.
Lejligheden, som det hedder, giver Tyve
Rent umiddelbart faar man vel nok det Indtryk af denne
Beskrivelse, at saa har Kroen altsaa ligget paa " Trekanten ",
men Udtrykket " den aabne Plads midt i Byen, hvor Smedden nu
Staar", kan maaske ogsaa blot være ment som en omtrentlig
Angivelse i Forhold til Ørbækvejs Længderetning. " Aaben
Plads " var der nemlig ogsaa paa den modsatte Side af
Ørbækvej, mellem Huset ( Matr. Nr. 65 ) og Gaarden ( Matr. Nr.
38 ) hvor Ejendommen som nævnt var placeret i 1844. Paa et
Matrikelskort fra 1900 er paa Trekanten indtegnet en Bygning,
som med Hensyn til Retningsorientering ser ud til at være
identisk med den, som er indtegnet paa

Udskiftningskortet 1793, ( Vinkelbygningen paa 1793- Kortet
mangler dog paa 1900 - Kortet ) og saaledes som den er placeret
paa Trekanten, har der næppe været Plads til baade Kroen og
Smedien paa samme Tid, med mindre den vestlige Gren af
Vejgaflen er af nyere Dato.
Iflg. Matrikelskortet 1900 havde´Trekantens Side mod Ørbækvej
en Længde paa 59 Alen = ca. 37 m, hvorefter de øvrige Sider
kan udmaales til : Østsiden ca. 40,6 m - Vestsiden ca. 30,4 m=

Areal 520 m² - Niveauforskel fra Ørbækvej til Sydspidsen iflg.
Maalebordsblad, ca 2 m - I Ældre Tid har Trekanten nok været
lidt større, idet der iflg. " M. O. " side 10, blev taget noget af "
Gadejorden ", da den gamle Vej gennem Byen ( Ørbækvej ) i
1835 blev rettet ud og blev til Landevej. Paa Udskiftningskortet (
Rolfsted Original 1) kan paa Grund af Overstregninger ikke ses,
om der er indtegnet Bygninger paa Positionen Ørbækvej 60,
men paa Kortet ( Rolfsted Original 2 ) som i Princippet er en
Rentegning af Original 1,( men hvor enkelte Ændreinger kan
forekomme ) er der paa Matr. Nr. 57 = Ørbækvej 60, indtegnet
et Hus liggende parallelt Ørbækvej.
Fæstehusets/Kroens Placering i ældre Tid maa altsaa paa
Grund af manglende præcise Oplysninger anses for at være
uafklaret, men det lyder vel ikke særligt sandsynligt, at Hellerup
Gods skulde have haft et Fæstehus liggende paa Jord, som
maaske fra Arilds Tid har været Bymændenes “ Gadejord “, saa
maaske laa Kroen ogsaa paa Ørbækvej 60 ?

" Madtz Hansen, Kroemand, boendis i Ferisleff ", nævnes i
Aasum Herreds Tingbog d. 23/11 1643.
Kilde: Arnes Bøger

Ferritslev Brugs med Trekanten i baggrunde medens der var smeden lå på trekanten

Lørdag d. 13-9-2009 indbyder Lokalhistorisk Forening til
udflugt til Hjelholts Uldspinderi i Hesselager kl. 14,00 hvor vi
skal se spinderiet og se hyrdehundene passe fårene.
Kaffekurven medbringes og så håber vi på godt vejr. Der
skulle være mulighed for at komme inden døre hvis vejret
ikke er godt.
Vi kører fra Rolfsted kl 13,25 og fra Ferritslev kl. 13,30.
Vi fylder bilerne op.
Entre: medlemmer gratis
Ikke medlemmer 40,00 kr.
Alle velkomne.
Rolfsted Lokalhistoriske Forening
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Rolfsted Lokalarkiv
Har du, eller kender du nogen der har, gamle papirer,skøder,
kontrakter, beretninger, fotos el. lignende, så smid
dem ikke ud, men besøg dit arkiv og få et tip.
Vi har åbent den anden tirsdag i måneden fra 15-17 og efter aftale
på tlf. 65981274
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
Adressen er Rolfsted skole, Skolevej 16, ( ind i aulaen, til venstre
og ned ad trappen over for kontoret
. Alle er velkommen.
I Lokalhistorisk Arkiv samler vi bl.a. på gode historier og
hændelser fra det gamle Rolfsted Sogn. Kom og fortæl eller skriv
det ned, så det ikke går i glemmebogen
Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening:
Bent Larsen Rolfsted, formand
65981470
Bodil Pedersen, næstformand
65981274
Edel Andersen, kasserer
65982444
Arne B. Pedersen, arkivleder
65981274
Karen Stokbæk, sekretær
64416861

