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Siden sidst.
Lørdag den 18. august 2012
deltog foreningen i en stand ved sommerfesten i
Rolfsted sammen med Rolfsted Lokalråd, hvor
temaet var Ferritslev Sportsplads gennem tiderne.
God interesse.

Lørdag den 8. september 2012
var der udflugt til Tidens Samling i Odense. Vi
blev modtaget og fik en rundviser med som
fortalte om de forskellige tidsaldre, hvordan de
var kendetegnet af tidens vaner og tidens
indretning af bolig. Det var meget interessant at
blive ført gennem tiderne, hvordan tiden havde

udviklet sig fra radio og til fjernsynet kom frem.
Det var møbelmoden og tøjmoden gennem tiden
vi kunne følge. Det må nok siges at være meget
interessant. Der var begrænset deltagerantal.

Lørdag den 1. december 2012
Julehygge i Ferritslev Fritidshus, hvor arkivet
som sædvanlig deltog. På udstillingen efterlyste
vi billeder og andet fra alle de forretninger og
erhverv der engang har været. Vi havde også
vores lille konkurrence om en flaske rødvin, som
i år blev vundet af Pia Nylandsted .
Der var god interesse at spore med forespørgsler.

Rasmus Skaffer.
En forfatter ved navn Knud Bakkenhauser
fortæller i en avis historier, han har hørt Rasmus
Skaffer fortælle under en visit i Ferritslev hos en
ven, som var doktor der. Han skulle med
doktoren på besøg hos bl.a. Rasmus, som havde
et dårligt ben. Rasmus sad uden for sit lille hus
og røg på en langpibe.
Undervejs havde jeg spurgt lægen, hvorfor han
hed Skaffer ”fordi han har været det” var svaret.
Men det var jo ikke så ligetil, for hans genbo hed
Mads Ladefoged, fordi hans bedstefar havde
været ladefoged på Ravnholdt og nede i byen var
der en kone, som hed Stine Doktors, fordi hendes
moder havde tjent hos den forrige læge i byen.
Men dette var altså en rigtig skaffer, der havde
arrangeret bøndernes gilder for 50 – 60 år siden.

Som han sad der udenfor huset og røg, var han
nok gammel, men ikke affældig. Han havde glimt
i øjet og skulle blot hjælpes lidt på gled,
bønderne er tit lidt ængstelige ved fremmede.
Doktoren tilså benet og gav hans datter besked:
”Kan doktoren huske den med soldaten og
kortspillet”? Nå ikke, jeg fortalte den ellers
forgangne år! Den vil jeg gerne høre sagde
doktoren. Han så lidt på mig spyttede en gang og
begyndte så.
Jo, det var en soldat i Paris, han skulle i kirke og
tog plads midt i kirken. Han tog et spil kort op af
lommen og betragtede dem med største
opmærksomhed. Ved siden af soldaten sad en
sergent, han gav ordre til, at han øjeblikkelig
skulle gemme kortene væk, men soldaten
vedblev at kigge i kortene.
Da gudstjenesten var forbi,
tog sergenten soldaten med
hen til majoren og meldte
ham.
Majoren bød ham forklare
sin opførsel. Soldaten sagde,
at han hverken havde fornærmet Gud eller mennesker
med sine kort. Majoren sagde, at han måtte forklare
nærmere ellers kom han til at

løbe spidsrod. Soldaten sagde så, at han aldrig
havde lært at læse en bog, og derfor aldrig ville
være til nogen nytte. Som en erstatning for dette
havde han købt et spil kort og hver gang jeg ser
et es, ved jeg, at der er en Gud til, som har skabt
himmel og jord. En toer siger, at Jesus har to
naturer, en menneskelig og en guddommelig. En
treer siger, at der er tre personer i Guddommen:
Fader, Søn og Helligånd. En firer, at der er fire
evangelister: Mathæus, Markus, Lukas og Johannes. En femmer betyder Jesu fem vunder og en sekser
betyder, at der er seks dage i en uge, den syvende
dag skal man holde hellig. En otter fortæller, at
der var otte mennesker med i Noahs ark, som
blev reddet. En nier fortæller, at der var ti
spedalske, som Jesus helbredte, men de ni var
utaknemmelige. Nu kommer vi til tieren den
betyder de ti bud, som Moses fik på Sinaj bjerg.
Så tog han de fire konger, den ene var kong
Herodes, de tre andre de vise mænd, som ledte
efter Kristus. Damerne var de tre kvinder, som
sammen med Jesu mor gik til graven
påskemorgen, så tog han de fire knægte. Klør
knægt lagde han til side, den er uduelig, sagde
han, de andre var de tre bøddelknægte, som
korsfæstede Jesus. Klør betyder Jesu kors, spader
hans grav. Hjerter betyder, at vi skal gå til kirke
med glæde og fryd.. Ruder siger, at der er fire

hjørner i kirken. Der er 12 benævnelser i et spil
kort, hvilket er antallet af måneder i et år. Der 52
kort i et spil, det er ugernes antal. Der er 365
øjne, hvilket er antallet af dage i et år.
Der har de min forklaring hr. major. Majoren
ville vide, hvad der var med klør knægt. Det vil
jeg gerne svare på, hvis majoren vil fritage mig
for straf. Majoren lovede ikke at straffe ham.
Soldaten sagde nu, klør knægt betød Judas eller
den sergent, som havde anklaget ham for
majoren. Sergenten blev flov. Majoren tog 10
rigsdaler op og gav soldaten og sagde, at det han
havde fået fortalt i dag var noget ganske nyt. Jeg
har kendt mange drevne kortspillere. Men den
anvendelse har jeg aldrig set mage til.
Kan I se at jeg kan huske. Sagde Rasmus. Piben
var gået ud, forfatteren bød ham en cigar.
Rasmus sagde, at den skulle gemmes til om
søndagen og så tændte han en ny pibe tobak og
begyndte at fortælle om arbejdet som skaffer i
sognene.

Efter en artikel i Nationaltidende. (ukendt år).
Rasmus Skaffer boede i en hytte der lå i Egebjerg
Grusgrav, der var byjord. Huset er for længst
borte. Det lå ved Egebjergets sydlige ende
omkring 25 m fra Ørbækvej og ca. overfor nr. 38.

(i dag nr. 958). I Mesters Optegnelser skriver
mester, at det var den elendigste hytte i sognet.
Den var så ringe, som den kunne være. Men der
var så nydeligt og rent, som man kunne tænke sig
og måske fandtes ingen steder større tilfredshed.
Rasmus Skaffer døde i 1914.

Arrangementer:
Onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.30

Foredrag om "Humor og Afmagt" i Ferritslev
Friskole. Afholdes i samarbejde med Nutidens
Husmødre, Foreningen Norden og Ferritslev
Friskole.
Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge
og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, vil fortælle
om, hvordan vi ved hjælp af humoren kan
komme afmagten i møde. Han er en stor fortæller
og et aktivt menneske på mange fronter.
Pris kr. 40 inkl. kaffe og brød
Fredag den 18. januar 2013 kl.
18,30
afholdes den 20. lokalhistoriske
aften i samarbejde med Ferritslev
Fritidshus.
Vi starter med ta` selv buffet, derefter
fortæller apoteker Michael Bobak,
Ferritslev Apotek, om apotekets historie og ting
fra den daglige drift.
Kaffe i pausen.
Apoteket er en vigtig institution i vores sogn med
mange arbejdspladser.
Pris inkl. ta` selv buffet og kaffe kr. 90. billetter
købes på forhånd i Ferritslev Fritidshus.
Alle velkomne.

Tirsdag den 23. april kl. 19.30
afholder Rolfsted Sogns Lokalhistoriske
Forening generalforsamling i Ferritslev
Fritidshus. Dagsorden ifølge vedtægterne
Foreningen er vært ved kaffebord.
Lørdag den 1. juni 2013 kl. 11.30
Udflugt til Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620
Glamsbjerg, og Frydenlund Fuglepark i samarbejde med
Nutidens Husmødre. Vi spiser egen medbragte mad i
museets café (drikkevarer skal købes i caféen), derefter
rundvisning med guide og demonstration af en maskine.
Maskinerne har været på Tommerup Væveri indtil 1969.
I museumsbutikken sælges hørtekstiler i den fineste
kvalitet og i de gamle mønstre.
Herefter kører vi til Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50,
5690 Tommerup, der er fynsk bondegårdsidyl, når det er
skønnest. Her går vi rundt på egen hånd og kan se på ca.
700 forskellige fugle og en spændende samling af gamle
landbrugsredskaber. Der er ca. 2 km handicapvenlig
gangsti rundt i parken.
Vi slutter med kaffe og kringle i Papegøjecaféen foreningerne er værter ved kaffen.
Afgang fra Ferritslev Fritidshus kl. 11.30 og fra Rolfsted
Kirke kl. 11.35.
Pris kr. 110 for medlemmer og kr. 150 for ikkemedlemmer. Kørsel i egne biler. Der betales kr. 30 for at
køre med.

Lokalarkiverne i Faaborg- Midtfyn kommune har fået
en hjemmeside. Klik ind på www.faaborg-midtfynarkivsamvirke.dk og se hvad der sker og foregår i
arkiverne
Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Bent Larsen, Rolfsted, formand
65981470
Bent Bytoft, kasserer
65981246
Peter Frandsen, næstformand
65981623
Arne B. Pedersen, arkivleder
65981274
Inger Tønning sekretær
65982500

Har du gamle papirer/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
19-20 efter aftale på tlf. 65981274. Lukket i juli og
august.
E-mail:
rolfstedarkivet@yahoo.dk
hjemmeside:
www.rolfstedarkivet.dk
Adressen er Rolfsted Skole, Skolevej 16, (ind i aulaen,
til venstre og ned ad trappen over for kontoret).

