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Siden sidst. 

Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på 

udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå  Vi blev 

guidet rundt af indehaveren og fik fortalt om 

virksomheden og om de forskellige maskiner som 

ikke var det sidste nye, men som passede til deres 

formål. Spinderiet tog ordrer ind fra private kunder, 

som kunne få deres uld behandlet og spundet til garn. 

Vi så processen fra ulden blev vasket , tørret, kardet 

og spundet til garn. Der blev også bearbejdet større 

partier til andre aftagere. Vi så også hvordan hundene 

kunne drive fårene sammen, skille dem ad i to flokke 

og holde styr på dem. Bagefter blev den medbragte 

kaffe drukket og vi så deres butik med strikvarer. En 

meget interessant tur. 

 

 

 

 

 

 



 

Julemarked 
 

Lørdag den 28. november deltog vi igen i 

Fritidshusets Julemarked, det var som sædvanlig et 

hyggeligt og fornøjeligt arrangement.  Vi havde en 

udstilling af gamle billeder fra Rolfsted, og vi havde 

som sædvanlig en lille gættekonkurrence.  I år var det 

gamle elevbilleder fra henholdsvis Rolfsted Skole og 

Ferritslev Friskole, og man skulle gætte, hvornår 

billederne var taget.  Det fremkaldte mange sjove 

beregninger og minder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mines  hankat.  

En sandfærdig historie skrevet af Johannes Stokbæk.  

Da jeg blev født i 1930, var Ferritslev ikke det, den er 

nu, den var mindre – meget mindre, men befolket 

med personligheder.  Et eksempel var Mine Nielsen, 

hende der ejede huset ved siden af apoteket. 

Mine havde en butik, en boghandel, dengang kunne 

man sælge bøger i Ferritslev, men desuden var Mine 

fotograf.  Hun havde et fotografisk ateliere, det hed 

det dengang.  Mine var desuden i sin ungdom 

uddannet mejerske.  Moderne fjolleri med 

ligeberettigelse var ikke opfundet.  Mælkens 

behandling betroedes ikke mænd.  Datidens kvinder 

havde kraft i sig selv. 

Denne historie, så sørgelig den er, stammer fra 

malermester Peder Pedersen, som var nabo til Mine. 

Mine var ungpige, og Mine havde et vågent øje for 

tidens skrøbelighed og sædernes forfald. 

Mine ejede en kat, og her er vi ved historiens 

hovedperson.  Denne kat var oprindelig en yndig og 

charmerende lille killing, men efterhånden blev den 

en adstadig herre, som havde det med at gå på 

damesjov og endda blive væk i adskillige dage.   



Det ville Mine ikke finde sig i.  Hun tænkte jo på alle 

de damekatte, som blev bragt i ulykkelige 

omstændigheder, fordi herren ikke viste den mindste 

ansvarlighed, men var komplet ligeglad resten af året. 

Mine tog derfor den alvorlige og drastiske beslutning, 

at lade ham kastrere.  Hun talte derfor med dyrlæge 

Longsted om omtalte indgreb.  Dyrlæge Longsted 

sagde, at det jo nok ville være muligt, men hun måtte 

huske på, at en kat var et farligt rovdyr, som både 

kunne rive og bide, når den følte sig truet.  Kunne hun 

være sikker på, at hun var i stand til at holde ham fast, 

mens operationen stod på, og at de i øvrigt måtte have 

en skaftestøvle, som han skulle have hovedet ind i for 

ikke at bide dem alvorligt til blods. 

Efter nogen betænkning spurgte Mine, om det 

eventuelt kunne blive søndag formiddag, for så mente 

hun at kunne skaffe hjælp.  Hvilket blev aftalt. 

Da Dyrlæge Longsted ankom søndag formiddag, 

havde Mine alt parat.  Som hjælpere var indkaldt 

vognmand Frans Poulsen og malermester Peder 

Pedersen, desuden ankom Rasmus doktorkudsk, som 

nemlig ejede et par langskaftede støvler, af hvilken 

han medbragte den ene under armen. 

Mine frembar så hovedpersonen, som måtte give op 

over for overmagten, og blev anbragt på 

køkkenbordet med hovedet i Rasmusses støvle.Ved 

den ene side af bordet stod Frans Poulsen og holdt 



højre forben og højre bagben.  Ved modsatte side af 

bordet stod malermesteren og holdt venstre forben og 

venstre bagben.  Rasmus doktorkudsk holdt halen.  

Mine sagde – jeg vil nu ikke se på det -  hvorpå hun 

forsvandt ind i stuen og lukkede døren efter sig.  

Derefter gik sagkundskaben til værks og udførte det 

operative indgreb.  Da det var ved at være overstået, 

sagde Longsted:  Når jeg nu er færdig, siger jeg nu! 

 Og så giver I alle sammen slip på en gang, og så 

lader vi ham bare løbe. 

Snart lød nuet, alle rev hænderne til sig, og Frans 

Poulsen sprang op på køkkenstolen, som imidlertid 

ikke kunne bære vægten ved denne voldsomhed, så 

den brasede sammen med stort bulder og brag.  Men 

hovedpersonen på bordet derimod rørte sig ikke ud af 

stedet. 

Alle de tilstedeværende blev stående stille i paf 

undren.  Lidt efter vovede dyrlæge Longsted sig frem 

og trak støvlen tilbage, så hovedet kom til syne.  

Katten rørte sig fremdeles ikke – den var død. 

  

 

 

 

Har du en historie  eller en beretning så skriv lad os høre den. 



 

Arrangementer.  

Møde Friskolen d.13-01-2010 kl. 19,30 

Lysbilledforedrag v/ Vibeke Nørgård Nielsen. Afholdes sammen  med 

Friskolen, Foreningen Norden, Grænseforeningen og Lokalhistorisk 

Forening 

Entre: 40,00 kr. inkl. kaffe og kage. 

 

 

Lokalhistorisk Aften i Fritidshuset. 
Fredag d. 15-1-2010   kl. 19,00 

 

Ferritslev Fritidshus og Lokalhistorisk Forening 

holder lokalhistorisk aften, hvor vi  hører om 

Ferritslev Jernvarefabrik, der 

 blev grundlagt i 1943. 

I 2002 skiftes navn til FJ Industries A/S. 
 

Prins incl. ostebord i pausen: 70 kr. 

Billetter købes på forhånd i Ferritslev 
Fritidshus. 

Der er ikke faste pladser til dette arrangement. 

 

Generalforsamling d. 14-4-2010. i Ferritslev Fritidshus. Kl. 19,30 

Dagsorden ifølge vedtægterne, evnt. forslag til formanden senest en uge 

før generalforsamlingen. 

Se annonce i Midtfynsposten 

 

 



 

 

Bent Larsen, Rolfsted, formand               65981470 

Bodil Pedersen, næstformand            65981274 

Edel Andersen, Ferritslev, kasserer 65982444 

Arne B. Pedersen, Ferritslev, arkivleder 65981274 

Karen Stokbæk Hansen sekretær 64416861 

 

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 

E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk  

Adressen er Rolfsted Skole, Skolevej 16,( ind i 

aulaen, til venstre og ned ad trappen over for 

kontoret)  

. Alle er velkommen 

Rolfsted Lokalhistoriske Arkiv. 
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