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Siden sidst.  

3 af bestyrelsens medlemmer har været på kursus i 
efteråret. I forbindelse med Thorkils overtagelse af 
jobbet som arkivleder har han deltaget i et kursus, der 
giver kompetence til det. Derudover har vi besluttet, 
at arkivet skal på Facebook, og har deltaget i kurser, 
der hjælper os til ad den vej at formidle nyheder og 
andet af interesse. 
Vores adr. på Facebook: Rolfsted Sogns Lokalhistoriske 
Arkiv. 
 

I det forløbne år har mange af borgerne i Rolfsted - 
Ferritslev skiftet bopæl og ryddet op i gemmerne. Det 
har medført, at en del materialer om forskellige 
ejendomme er blevet afleveret til lokalhistorisk 

forening og tak for det. I arkivet bliver vi altså ikke 

arbejdsløse lige med det samme.  
 
Vi har også fået en del arkivalier fra RIF fra omkring 
1990. Desuden nogle billeder fra Rolf Trops tur til 
Hobro i 1964. De kan allerede ses på arkiv.dk 
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Rolfsted skole i gamle dage. 

Vi ved alle, at alting var bedre i gamle dage. Vores 

tidligere undervisningsminister, der har sine rødder i 

vores område, måtte lave nye og strenge regler for 

gymnasieelevers forsømmelser, efter at en vaks 

journalist havde fundet og interviewet et par 

gymnasieelever i København, som solede sig og drak 

øl i en park i skoletiden. Det så ud til, at det var helt ok 

at pjække fra skole. Nu må vi genskabe gamle dages 

respekt for undervisningen! Tilsvarende bakser 

regeringen med et forslag om at tage børnepengene, 

hvis et barn forsømmer ulovligt mere end 15 procent af 

undervisningstiden. Problemet er tilsyneladende, at det 

er både besværligt og dyrt at administrere. Men ideen 

er ikke ny. For hvordan var det egentlig i gamle dage? 

I Skolejournal for Rolfsted Skoles 2den Klasse for 

1888-1889 kan man se, at der var 41 elever i klassen i 

vinterhalvåret, 26 drenge og 15 piger. Det er allerede 

lidt underligt, for der havde været skolepligt siden 

1814, og det gjaldt både for drenge og piger. Var der så 

mange flere drenge end piger i Rolsted, eller blev 

pigerne ikke sendt i skole? Første klasse viser samme 

billede: 28 drenge og 15 piger, selv om folketællingens 

sammentællinger fra 1890 viser, at der var lige mange 

af de to køn i sognet, nemlig 405 af Mandkøn og 400 af 

Kvindekøn, så den skæve kønsfordeling blandt eleverne 

er lidt af en gåde.  

Men tilbage til forsømmelserne. Den vinter havde 

anden klasse i alt 63 skoledage fordelt med 10, 9, 11, 
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12, 12 og 9 dage fra 1. november til og med april. Vi 

må forestille os, at 1. og 2. klasse gik i skole på 

forskellige dage, da skolen kun havde 1 lærer, nemlig 

Syrak Jørgensen. Han stammede fra Svanninge og 

boede i skolebygningen med sin kone og en 

adoptivdatter samt en tjenestekarl og to tjenestepiger. 

Han førte elevernes forsømmelser med sirlig skønskrift 

og en omhu og præcision, der ville have glædet vores 

nuværende undervisningsministerium. For hver måned 

er opført, hvor mange dage hver enkelt elev har 

forsømt, og om det var med eller uden lovlig grund, 

eller om den forsømmelige havde været syg. Som 

eksempel kan vi tage Hans Hansen fra Rolsted, som 

var ældste af 7 søskende. Han var 13, og hans søskende 

hhv 11, 8, 6, 4, 2 og 0 år. Han havde været i skole i alt 

40 ud af de 63 skoledage. Altså 36 procents 

forsømmelser! Af de 23 dage, hvor han ikke var i 

skole, var de 19 med lovlig grund og de 4 uden lovlig 

grund, anføres det. Han havde ikke været syg, og man 

kan så spekulere på, hvad der var lovlig grund, når det 

ikke var sygdom. Var Hans så en særligt fraværende 

elev? Fremmødet fordeler sig mellem 30 og 63 dage, 

idet sognefogedens tjenestedreng, der også hed Hans, 

og skrædderens Povl sammen med Gårdmand Niels 

Hansens Søren tager rekorden på 63 fremmødte dage 

ud af 63. Altså overhovedet intet fravær. De tre 

dårligste på 25, 28 og 28 fremmødte dage skyldes tre 

piger. Der er en tendens til, at pigerne noteres som 

forsømmende uden lovlig Grund, så de har måske 

skullet hjælpe mere til derhjemme? 
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Når det så omhyggeligt indføres i den fortrykte 

protokol, hvor mange forsømmelser hver elev har uden 

lovlig Grund, hænger det sammen med, at sådanne 

forsømmelser ifølge Anordning for Almue-

Skolevæsenet paa Landet i Danmark, 29. juli 1814, der 

stadig var gældende i 1889, skulle straffes med en bøde 

til forældre eller husbond på 3 rigsbankskilling første 

gang og hhv. 6, 12 og 24 rigsbankskilling ved 

gentagelser. Og kunne man ikke betale, risikerede 

forældre eller husbond fængsel og tvangsarbejde. Hvor 

mange, der så fik en bøde, fremgår desværre ikke af 

skoleprotokollen. Man kan gætte på, at de mange 

forsømmelser ”med lovlig grund”, uden at eleven var 

syg, kan skyldes uvilje til at indkræver bøderne. 

Så allerede dengang har der været problemer med at 

administrere systemet. 

På matrikelkortet fra 1903 ligger bygningerne sikkert, 

ligesom de gjorde i 1889, da Hans Hansen gik i anden 

klasse. Ifølge 

Pastor Bentz 

beskrivelse af 

Rolfsted må 

skolebygningen 

være den, der lå 

til venstre, når 

man gik op 

mod kirken ad 

Kirkevænget. 
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Kommende arrangementer. 

 

Foredrag på Ferritslev Friskole 15 januar kl. 19.00 

Vi fejrer i år, at Grænseforeningen har 100 års 

jubilæum. Formanden for foreningen her i Fåborg- 

Midtfyn Per Grau Møller fortæller om Genforeningens 

betydning for i dag. 

Efter kaffepausen er der underholdning ved Horne 

Mandskor- ca. 40 mænd vil synge nordiske sange i 1 

time men også enkelte ørehængere af udenlandsk 

oprindelse, men på dansk. 

Arr. Norden Fåborg- Midtfyn, Lokalhistorisk Arkiv 

Rolfsted, Nutidens Husmødre og Ferritslev Friskole. 

 

Den 26. februar 2020 kl. 19.  i Fritidshuset  

Køkkenassistent i kongehuset. 

Ruth Espersen, Ferritslev,  kommer og 

fortæller 

Hun var ansat, som køkkenassistent 

hos Kong Frederik d. IX og Dronning 

Ingrid fra dec. 1965 til juli 1967. 

Hun fortæller og viser billeder om 

livet set fra køkkenet på Amalienborg, Fredensborg 

Slot, Gråsten og Jagthytten i Trend.  

Hun var også med ved Dronning Margrethe og Prins 

Henriks bryllup.  

. 

Pris incl. kaffe og kage: 60 kr. 

Billet købes i Ferritslev Fritidshus 
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Generalforsamling 16 april kl. 19  i Ferritslev Fritidshus 

Ordinær generalforsamling. 

Bagefter vil tidligere borgmester i Årslev Kommune 

fortælle om sin opvækst i Skellerup og hvorledes 
hans liv har formet sig. 
 

Torsdag d. 14. maj 

 

Besøg på Morten Korch Museet og Kærsgård 

Transportmuseum, Brenderup. 

Morten Korchs museum har til huse i den historiske 

Fyllested gamle vandmølle. En guide fortæller 

historien om den folkekære forfatters liv og arbejde. Vi 

får mulighed for at opleve den fynske idyl, som han 

skrev om i sine bøger. 

Derefter går turen til Kærsgård Gods og 

Transportmuseet, der har en unik samling af gamle 

hestekøretøjer, kareter og landbrugsmaskiner. Vi ser 

det imponerende sadelkammer og de smukke heste, der 

stadig kører med de flotte vogne. 

Vi får kaffe/te og kage i Transport Museet. 

Vi kører med bus. Afgang fra Ferritslev Fritidshus kl. 

11.30 og Rolfsted Kirke kl. 11.35 

 

Pris kr. 200,-. Turen arr. sammen med Nutidens 

Husmødre, og er for medlemmer af LF eller NM. 

Tilmelding til Anna Therkildsen på tlf. 21453402 

senest 7/5. 

Lørdag d. 13. juni 

Markeres genforeningen ved genforeningsstenen i 

Rolfsted. Nærmer følger. 
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Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening: 

Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand      65982003 
Kirsten Grell                                            21774724 

Anna Z. Therkildsen, kasserer                 21453402 

Peder S. Frandsen                                    40370179          
Inger Tønning                                          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 Thorkil Jacobsen tlf.:  65 98 20 03. 

 Lukket i juli og august og i skoleferier. 

 

Nu er det igen tid til at betale kontingent til Rolfsted 

Sogns Lokalhistoriske Forening . 

Vi vil helst modtage betalingen via netbank direkte til 

vor konto i Sparekassen Faaborg.   

Registreringsnummer 0828 

kontonummer 0000535117 

Husk at oplyse dit medlemsnummer under besked 

til modtageren. 

Der kan også betales til bestyrelsen 

Sidste betalingsdato 1. marts. 

 

Medlemskort for 

Rolfsted Sogns 

Lokalhistoriske Forening 

2020 

 


