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Siden sidst.
Tirsdag den 19. januar:
Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre,
Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening. Emnet var
islandske skjalde, som blev fremført af to charmerende islændinge i
sang og tale.

Onsdag den 24. februar:
Lokalhistorisk aften sammen med
fritidshuset. Tom Møller Pedersen
fortalte om smedemuseet i
Hudevad, familien Aagaard og
deres relationer til sognet. Om
smedemester Hans Rasmussen og
ikke mindst hans kone Alfrede, som
var en drivende kraft i det lokale
musikliv. En særdeles spændende
aften

Onsdag den 6. april:
Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening afholdt generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne. Nyvalgt til bestyrelsen blev
Kirsten Grell, Rolfsted i stedet for Nanny Gitz, der ikke ønskede
genvalg.
Efter kaffen fortalte Henning
Johansen om sin opvækst i
Havndrup. Særlig interessant var
det, at Hennings far havde arbejdet
i brunkulslejer tæt ved Søby, hvor
vores udflugt i juni gik til. Hans
fortælling blev fint suppleret af billeder på storskærm.
2

Onsdag den 1. juni:
Udflugt til Søby Brunkulslejer sammen med Nutidens Husmødre.
41 havde taget mod tilbuddet om denne udflugt. Det var en
interessant tur med en overordentlig god guide, der var vokset op i
brunkulslejeren. Også mange gode plancher, der fortalte om
forholdene og arbejdet der. Vi spiste vores medbragte mad
udendørs, da vejret var fint.
Derefter kunne vi fortsat gå
rundt og kigge, og mange nød
en is i det dejlige solskin.
Fra Søby blev vi kørt til
Klosterlund Museum og
naturcenter. Det ligger ved
den genoprettede Bølling sø. Der havde vi også guide på inden vi gik
rundt i området og fik frisk luft og eftermiddagskaffe med dejlig kringle. Derefter kørte bussen retur til
Rolfsted/Ferritslev. Det var en rigtig dejlig tur.

Lørdag den 18. juni:
Vanen tro deltog vi i Festlige
Ferritslev. Denne gang med en
planche om Ferritslev Savværk
gennem tiderne. Ved samme
lejlighed blev Ferritslev Torvs nye
skulptur afsløret.
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En beretning fra Ferritslev v/ Kristian Madsen

Da Laurine skulle have ny hat.
Laurine og Hans Laurits
Hansen boede på et lille
husmandssted ude i den yderste
ende af Fasanvej. Videre derfra fortsatte en smal
markvej hen forbi Tvevadgården, hvor mine
forældre og jeg boede. De første år af min skoletid
i Ferritslev Friskole, som dengang lå ude ved
Lodskov, gik jeg hver anden dag hele vejen ad stien
og Fasanvej. Jeg kom lige forbi Laurine og Hans
Laurits. Det skete af og til, at jeg på vej hjem fra
skole mødte eller fulgtes med Hans Laurits, der var
på vej til eller fra Brugsen for at handle; han gik
med en spånkurv på armen. Han var en hyggelig,
gammel mand, og vi har fået mangen god snak
sammen.
Laurine og Hans Laurits havde lidt jord, et par køer,
lidt grise og en enkelt hest. Egentlig fattige var de
vist ikke, men de levede nøjsomt på den lille
ejendom. Folkepension, som dengang hed
aldersrente, nåede de at få i nogle år.
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Men nu til det sjove: På et tidspunkt skulle Laurine
have sig en ny hat. På den tid gik damer med
respekt for sig selv aldrig i byen uden en pæn hat
på hovedet. Se bare damerne i TV-serierne
”Matador” og ”Badehotellet”. Næsten alle
købstæder havde en forretning, som handlede
med hatte. Odense havde vist 2-3 stykker. Men nu
var gode råd dyre. Laurine turde ikke alene tage
rutebilen til Odense. Tænk, hvad kunne der ikke
ske en ældre dame i en stor by, dersom hun gik på
gaden alene. Men Hans
Laurits ville under ingen
omstændigheder ofre 2
returbilletter med rutebilen
til Odense for at købe en
hat. Enden på det blev, at
Hans Laurits selv tog alene til Odense. Det at købe
en hat til sin kone kunne han da sagtens klare selv.
Han kom hjem med en hat, som viste sig at være
alt for stor. Han har sikkert prøvet den på sit eget
hoved og ment, at kunne han passe den, så kunne
Laurine vel også. Hans Laurits måtte så til Odense
igen for at få den byttet til et par numre mindre.
Denne gang passede hatten godt nok, hvad
størrelsen angik, men den faldt ikke i Laurines
smag. Den havde et udseende, så hun nægtede at
gå med den. Afsted til Odense igen.
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Tredje gang er lykkens gang, siger man, og endelig
efter 3 returbilletter til Odense, fik Laurine en ny
hat, som hun kunne og ville gå med.
Hvad forretningens personale har tænkt, melder
historien ikke noget om, men de har nok fået sig
en god latter, efter at han var gået.
Laurine og Hans Laurits er for længst døde. Hans
Laurits døde i 1958 og Laurine solgte ejendommen
og flyttede over til sin familie på Sjælland – vistnok
et sted i nærheden af Sorø. Hun overlevede sin
mand i 14 år. På Rolfsted kirkegård stod stenen på
deres gravsted indtil for få år siden. Nu er
gravstedet sløjfet. De var en type, som ikke
eksisterer mere, men vi, som har kendt dem,
glemmer dem aldrig.
Kristian Madsen
Ferritslev

Nyt fra arkivet:
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Fra Hudevad smedemuseum har vi modtaget 3 film: ”Fra
Kunstsmedje til radiatorfabrik”, ”Interviews om Hudevad
Radiatorfabrik og Hans Rasmussen II” og ”Gamle køretøjer fra
Hudevad Smedje”.
Der er også indkommet en sjov ting angående et væddemål:

Hvordan endte det?

Arrangementer i efteråret:
5. oktober vises filmen om ”Gamle køretøjer fra Hudevad Smedje”
kl. 16.00
2. november vises filmen med ”Interviews om Hudevad
Radiatorfabrik……” kl. 16.00
Begge film vises på arkivet på førstesalen i fritidshuset. Man er også
velkommen selvom man ikke er medlem (det koster i øvrigt kun 40
kr. om året).

2017. Sæt kryds ved 22. februar, hvor der er lokalhistorisk aften.
Sæt kryds ved 5. april, hvor der er generalforsamling.
Adr.:
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Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand
Kirsten Grell næstformand
Anna Z Therkildsen kasserer
Holger Pedersen
Inger Tønning sekretær

65982003
65982224
65981654
29722899
65982250

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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