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Siden sidst.
I år har vi haft en ny idé. Vi har vist nogle af vores gamle film på
arkivet to eftermiddage i efteråret. Første gang handlede det om
Anne Marie Pedersen, der var missionær i Indien. Anden gang
handlede det om bygningen af go-karts i Friskolen. Begge gange
var der god tilslutning og spørgelyst. Vi prøver at følge op på det
til næste efterår.

Husk det er tid at
betale kontingent
Se indlagte blad

2

Også i år deltog vi i Brugsens og Fritidshusets Julehygge. Der
var mange, der deltog i arrangementet. Der var også interesse
for vores stand, der også i år havde en lille konkurrence med en
flaske rødvin som præmie. Vi havde i år lavet en lille film: ”På
tur i Rolfsted Sogn”, som der var mange der så. En hyggelig
eftermiddag.
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Hudevad Smedjemuseum
Når historien om Hudevad
Smedjemuseum skal fortælles,
vil den trække brede spor, ikke
bare i lokalsamfundet, men
vidt omkring i landet.
Menneskene, der inddrages,
omfatter ikke blot så kendte
personer som Carl Nielsen og
Thorvald Aagaard, men også smedemester Hans Rasmussen,
hans kone Alfrede, hele slægten på Rolfstedgård,
mejeribestyreren i Ferritslev, købmanden i Ellinge i 1880’erne
og ”Fynske Maren”, mangeårigt faktotum for Carl Nielsens
slægt.
Det hele startede med, at smeden Hans Rasmussen (1) nedsatte
sig i Hudevad i 1870’erne. Landsbyen bestod dengang af 5
gårde og nogle småhuse, men der var altså arbejde nok til at
brødføde en smed med landbrugsrelaterede opgaver. I 1907
opførtes den smedje, vi kender i dag, og i 1909 overtog sønnen,
Hans Rasmussen (2), af alle kaldet ”Mester”, smedjen. Samme
år giftede han sig med Alfrede, uddannet violinist fra
konservatoriet i København. I studietiden havde hun
bofællesskab med Thorvald Aagaard og dennes søster, Inger.
Deres dagligliv i København kende vi en del til fra en
omfattende brevveksling mellem Inger og forældrene på
Rolfstedgård.
Det var stadig landbruget, der var indtægtsgrundlaget for
smedjen, men Mester ville mere, og drog nogle år i træk til
København til Kunsthåndværkerskolen for at få opfyldt sine
kunstneriske ambitioner. Det lykkedes så godt, at han har
efterladt sig en lang række kunstværker hos private og i kirker
hele landet over.
Økonomisk gav smededriften op- og nedture, men da sønnen,
Hans Rasmussen (3), kom til, effektiviseredes den så småt
påbegyndte radiatorproduktion, og driften blev udvidet, så
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bygningerne i 1990’ne dækkede flere tønder land. Radiatorerne
blev en salgssucces, og der oprettedes kontorer over hele verden.
I 2004 blev investeringskravene for det privatejede aktieselskab
så store, at man valgte at sælge virksomheden til Ribe
Jernindustri, og i 2007 flyttedes al produktion fra Hudevad til
Ribe. ”Hudevadradiatoren” fremstilles dog stadig i Ribe i den
velkendte kvalitet.
Smedjen stod tilbage – ubenyttet, men Ribe Jernindustri
skænkede generøst bygningen til Tarup-Davinde I/S, den
nærliggende administrator af de omfattende rekreative arealer i
de tidligere grusgrave.
For at stimulere og bevare det gamle smedehåndværk åbnede
Tarup-Davinde smedjen for interesserede, fortrinsvis tidligere
medarbejdere. Blandt andet i denne kreds fødtes ideen om at
indrette et museum i den allerførste udvidelse til smedjen,
afdeling 1.
Dygtigt ledet og med professionel hjælp fra Odense Bys Museer
ansøgte man A. P. Møller Fonden om tilskud til projektet, og
noget overraskende bevilligede Fonden 3,8 millioner kroner. Det
muliggjorde en total renovering af smedjen og indretning af
Hudevad Smedjemuseum, som det fremstår i dag.
Museumsdriften varetages af ”Smedjens Venner”, et netværk,
der p.t. omfatter ca. 25 personer. De holder liv i smedjen og
åbner museet for besøgende i alle aldre.
Desuden foregår der et kontinuerligt arbejde med at registrere,
fotografere og nummerere alle kunstgenstande, der er udgået
fra Mesters hånd i smedjen. P.t. er der registreret over 200
effekter fra 49 private og 90 effekter fra 38 kirker over hele
landet, fortrinsvis kirkekroner og altergitre.
Tom Møller Pedersen
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Kommende arrangementer:
Tirsdag den 19. januar kl 19.30 på friskolen.
I samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden og
Friskolen: Foredrag om de islandske skjalde

Lokalhistorisk Aften 2016
Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19,00:
HUDEVAD SMEDJE- MUSEUM MED
MERE
Tom Møller Pedersen fortæller om smedemuseet i Hudevad, familien Aagaard og
deres relationer til sognet og Alfrede
(smedekonen fra Hudevad).

Pris incl. kaffe og kage: 50 kr.
Billet købes i
Ferritslev Fritidshus

Onsdag den 6. april kl 19.00 i Fritidshuset:
Generalforsamling. Henning Johansen fortæller.
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Onsdag den 1. juni 2016 arrangerer
Rolfsted Lokalhistoriske Forening en
udflugt til Søby Brunkulslejer. Der er
afgang fra Ferritslev Fritidshus kl. 8.00
og opsamling i Rolfsted.
I Søby Brunkulslejer er der guidet
rundvisning. Bagefter er der bestilt
lokale, hvor vi kan spise vores medbragte
frokost, medmindre vejret er så godt, at vi har lyst til at
sidde udenfor. Man skal også selv medbringe drikkevarer.
Fra Søby køres til Klosterlund Naturcenter ved Bølling sø. Her
er der også guidet rundvisning og bagefter serverer Erik Lund kaffe
og kringle.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

Turen er kun for medlemmer af Rolfsted
lokalhistoriske forening og Nutidens Husmødre, så
husk at betale kontingent. Der er plads til 54 personer og
ikke flere. Hvis flere melder sig til, oprettes venteliste. Prisen er
100 kr. pr. person, som betales i bussen eller ved tilmelding.
Resten betaler foreningen.
Tilmelding finder
sted i perioden 1.
marts til 18. maj
ved henvendelse
til Anna
Therkildsen,
tlf. 21453402.
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Onsdag den 6. april kl 19.00 i Fritidshuset:
Generalforsamling. Henning Johansen fortæller

Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand
Nanny Gitz, næstformand
Anna Z Therkildsen, kasserer
Holger Pedersen
Inger Tønning, sekretær

65982003
65981373
65981654
29722899
65982500

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Adr.: Ferritslev Fritidshus
Ørbækvej nr. 916 A (1. sal)
Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale med
leder Arne B. Pedersen tlf. 65981274. Lukket i juli og august
og i skoleferier.
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk
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