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Siden sidst.
Onsdag d. 13. januar.
Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen
om ”Johannes Larsen o g Island”. Foredraget
blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra sagaøen.
Mødet blev holdt på Friskolen i samarbejde med
de lokale foreninger, og var et godt fremmøde.

Fredag d. 15. januar
indbød Fritidshuset og Lokalhistorisk Forening
til møde om ”Jernvaren”. Det blev en meget
vellykket aften ved salgschef Ole Kold og
direktør Søren Weis om en virksomhed, der har
betydet meget for egnen.

Søndag den 25-4.
Udflugt til ”Sortekilde Kulturcenter” sammen
med ”Nutidens husmødre”. De 22 deltagere
havde en fin tur til Kerteminde, hvor Dansk
Husflids leder af sekretariatet, Bente Skov
Macholm, fortalte om centret og viste rundt, det
var både interessant og inspirerende.
Vejret var fint, så vi nød kaffen ude i
gårdhaven

Beretning
Lidt om Ferritslev og omegn i gamle dage.
Der er så mange gamle minder og gamle
stednavne, som tid efter anden forsvinder og
bliver glemt.
Kommer man således fra Rolfsted mod
Ferritslev, da er det første gamle stednavn
”Gildeshøj”, men stedet er nu bebygget med
flere villaer og derved er Gildeshøjen vel glemt.
På samme måde vil det vel gå med ”Telbroen”
det navn vil vel også blive glemt. Længere
fremme kommer man til ”Lundsbjerg” det var i
gamle dage byens grusgrav, men er nu lavet til
sportsplads og ligger tæt ved Øvelseshuset. Ikke
langt herfra kommer man til ”Kirkegaards
Anlæg”. Her har i længst forsvunden tid ligget
en kirke på en temmelig høj bakke. Gamle folk
sagde at den var så høj at når man stod oppe på
toppen, kunne man se lige ned i gårdspladsen i
den nærmeste gård. Men da kirken blev
nedbrudt, da begyndte byens gårdmænd at
hente grus og vejfyld her, og det var mange
skeletter og levninger af forfædrene, der på den
måde blev kørt ud til vejfyld. Gamle folk mente

at for dette kom den straf over Ferrislev, at der
nu ikke findes en hel gård tilbage, men alt er
udstykket til huse og småbrug. Her ved siden af
har man ”Bulbro” og ligeledes ”Egebjerget”,
som nu er optaget af savværket. Går man mod
nord, kommer man til ”Tyvekrogen” og ved
siden af ”Nabet”. Ikke langt derfra ”Tranes
Hjele”, det er en skråning eller hældning ned
mod åen. Gamle folk sagde at en mand ved navn
Trane var styrtet ned her og slået sig ihjel. Deraf
navnet. Men åen, der løber neden for, fortæller
jo ikke noget om hvad den har hørt og set i sit
tusindårige lange løb, den haster af sted for at
komme ud til havet, men følger man den et
stykke, kommer man til d to Tvedvadbroer. Her
var i gamle dage ingen broer, men kom nogen
kørende og skulle over, måtte man vade ud i
vande og var det om vinteren, når der var meget
vand eller måske is, da kunne godt være
livsfarligt. For gående var det nemmere, da der
var et gangbræt ved den ene side, men kom der
en mand der havde fået for mange snapse af det
gode danske brændevin, var det ikke al tid så let
at holde balancen, og skete det at manden
dumpede i slap han i heldigste fald med en våd
trøje. Her i nærheden har man tre gamle

slægtsgårde: Tvedvadgård, Kalvehave og
Thorbølle, alle opført omkring året 1797. Følger
man med åen ind i skoven kommer man til et
gammelt voldsted, hvor der i en forsvunden tid
skal have ligget en mølle kaldet Skovmøllen og
måske er det på samme sted ”Tvedvad Slot” har
ligget, det slot som Kong Valdemar forærede sin
elskede Tovelille. Men den gamle å som løber
forbi fortæller jo ikke noget om hvad den har
hørt og se i sit mangeårige løb, måske tager den
alle sine hemmeligheder med ud i voldgravene i
Nyborg og derfra videre ud ud i Storebælt. Men
så er man ikke langt fra Vornesøen. Der
fortælles at derfra bunden af Vornesøen skal
ligge en stor skat nedsunket. Det var i krigs og
ufredstider, at den daværende herremand lod
lave en kobberkiste hvori han lagde alt sit guld
og sølv og mange kostbarheder og sænkede det
ned i søen, men han fik det aldrig hævet igen. Så
var det mange år efter at del modige mænd fra
omegnen enedes om at forsøge at hæve skatten
og det lykkedes også for dem at få en del vand
øst af søen og få kisten slæbt op på land. Men nu
er der det mærkelige ved den slags ting, at det
skal altid foregå aldeles stiltiende, og det var der
en af mændene der glemte og kom med et

udbrud, men i samme øjeblik stod der en stor
sort hund midt iblandt dem og den snoede sin
hale omkring håndtaget på kisten og slæbte den
ud i vandet og mudderet igen hvor der hele
forsvandt. Alle mændene blev i højeste grad
forskrækket og flygtede hver til sit. Men skatten
ligger altså stadig på bunden af Vornesøen og er
der andre som vil prøve at hæve den, da glem
ikke at det skal forgå aldeles stiltiende, ellers er
den store sorte hund der igen og det skal nok
være en fæl en at se på og komme i nærheden af.
Nedskrevet af Jens Marius Jensen, Kalvehavegård,
Tvevad 5863 Ferritslev
Født 188-1872, død 21/5 1958
kalvehavegård

Lokalarkiverne i Fåborg- Midtfyn kommune har
fået en hjemmeside.Klik ind på
www.fåborg-midtfyn-arkivsamvirke.dk og se hvad
der sker og foregår i arkiverne.
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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)
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