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Siden sidst
Lørdag den 15. juni deltog
Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev
med en lille udstilling. Emnet der var
valgt var Ferritslev City gennem tiderne,
da der skulle bygges et Fakta på området.
Der blev også vist gamle
gymnastikbilleder. Der var god tilslutning
til hele arrangementet

Lørdag den 30. nov. deltog Arkivet i
Brugsens og Fritidshusets Julehygge med
en lille stand hvor vi viste billeder fra
luften over Rolfsted omkring 1950-1960.
Vi havde også vores lille
julekonkurrence, hvor vi spurgte hvornår
Marius Pedersens vindmølle på Kildehøj
blev brækket ned. Der var mange bud på
løsningen. Årstallet var 2005. Vinder
blev Lisa Knudsen Tvevad. Stort
fremmøde og interesse.

Ferritslev-roen
Lyder det kedeligt? Måske, men
ikke desto mindre er den en del
af områdets kulturhistorie.
Vi skal tilbage til 1883, hvor
Hans Thygesen, Ferritslev,
hjemkøbte Barres-Roefrø fra
Københavns mest ansete
frøforretning.
Han erfarede at disse - oprindelig
engelske frø – gav nogle usædvanlig gode
roer, så som en af datidens iværksættere
(men uden statsstøtte), gik han i gang
med frøavl. I første omgang til glæde for
sig selv, men han avlede hurtigt så mange
frø, at der kom gang i salget. Hele tiden
var han dog opmærksom på, kun at avle
og sælge frø fra bedste roer. Kvaliteten
var altså i højsædet.
På det tidspunkt blev roedyrkning mere
og mere almindelig. Det skyldes bl.a., at
man havde fået brug for grovfoder til

køerne, så mælke- og smørproduktionen
kunne øges.
I løbet af få år blev efterspørgslen på frø
af ferritslev-stammen så stor, at Hans
Thygesen ikke alene kunne klare opgaven
og det blev årsagen til oprettelsen af
Ferritslev frøavlerforening i 1895.
Foreningen havde 9 medlemmer, der alle
arbejdede med frøavl. Fra 1904 og i hvert
fald 32 år frem, blev der indsendt frø til
statsforsøg og hvert år kom de i første
klasse.
Og hvad var det så, der gjorde denne roe
til noget særligt? Det var dens glatte
overflade, der gjorde den nem at trække
op af jorden og nem at gøre ren. Det var
dens store vandindhold, der betød, at den
var godt foder til køerne, og det var dens
store spireevne.

Funkegården

3. februar 1914 – altså for snart 100 år
siden – blev foreningen mere
formaliseret. Den hed stadig Ferritslev
Frøavlerforening, men nu blev det som
andelsselskab. Formålet var stadig
forædling og avl af frø samt salg. For at
gøre opmærksom på frøsalget averterede
man i landbrugstidender, ugeblade og
dagblade. Denne forening bestod til 1966,
hvor vi kan se, de sidste penge blev
udbetalt til frøavlerne.
Det store billede viser gården, vi
kender
som
Funkegården
på
Nyborgvej. Den blev på et tidspunkt
beboet af familien Toftlund, der også
var med i frøavler foreningen. I 1950
blev gården købt af Ninna og Peder
Jeppesen.

Roefrø sat op til tørring

Hvis I kigger godt efter, kan I se Peder
i marken, hvor han er i gang med at
hænge frøstokkene til tørre på stativer.
Efter tørringen blev de kørt hjem på
hestevogn og frøene sorteret fra. Arbejdet
med ferritslevroen blev altså fortsat af

Peder på Funkegården, og han var med til
roehistorien sluttede i 1966. Foreningens
sidste formand var Svend Krag Jensen
Det er vores håb, at I læsere kan supplere
med flere oplysninger, og at I vil
overbringe dem til Lokalhistorisk
Forening.
Foderroen er ved at være en saga blot,
men hvis I kan opdrive en roe, er her en
opskrift på roe-salat: Riv friske roer og
æbler groft. Overhæld med en dressing af
olie, citronsaft og sukker. Drys med
solsikkekerner.

Fortalt af AnnaTherkildsen og Birthe Jeppesen

Arrangementer:
Tirsdag d. 14. januar 2014,
kl. 19.30. i Ferritslev Friskole, Lundsbjergvej
42, er der foredrag v/Anna Marie Helfer, om
William Heinesen- manden, forfatteren,
billedkunstneren og Færøerne.
Arr.: Nutidens Husmødre, Lokalhistorisk
Forening for Rolfsted Sogn, Ferritslev Friskole
og Foreningen Norden, Årslev.
Pris 40 kr. med kaffe og brød.

Lokalhistoriske aften
Onsdag den 12. februar kl. 19,30 afholder
Ferritslev Fritidshus og Lokalhistorisk forening
for 21. gang Lokalhistorisk aften i Ferritslev
Fritidshus. I år kommer Lars Bisgaard,
Davinde, og fortæller om haven på
Sanderumgård
I pausen kaffe og kage. Pris incl. kaffe og brød
i pausen: 50 kr. Billetter købes på forhånd i
Ferritslev Fritidshus tlf.: 65981315

Generalforsamling
Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening
afholder generalforsamling i Ferritslev
Fritidshus onsdag den 9-4-2014 kl. 19,30
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er
vært ved en kop kaffe.

Udflugt
Lørdag den 24. maj er der besøg på Johannes
Larsen Museet, sammen med Nutidens
Husmødre, kl. 13,30.
Vi skal se den smukke villa, have og
kunstsamlingerne og særudstilling i museets
udstillings bygninger. Der er rundvisning.
Bagefter drikker vi kaffe i cafeen.
Afgang fra Ferritslev Fritidshus kl. 12,45 og fra
Rofsted Kirke kl. 12,50.
Pris 120,-/160,- incl. entre og kaffe m. brød.
Foreningen betaler guiden. Kørsel 20,Tilmelding til Hanne Lise på tlf. 65982906
senest 18. maj

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:
Peter Frandsen, formand
65981623
Thorkil Jacobsen, næstformand
65982003
Anna Therkildsen, kasserer
65981654
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
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).

