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Siden sidst.
27. oktober. Der blev afholdt kursus i slægtsforskning, en
fortsættelse af tidligere kursus. Bodil Ravnholdt førte os videre
i arbejdet med at finde vores slægt. Der var kommet 9
deltagere og der blev forsket via internettet.
Der vil i det nye år igen blive mulighed for at følge kursus i
slægtsforskning. Næste kursus i slægtsforskning er lørdag den
2. Februar fra kl. 10 på Rolfsted Skole
Hvis der er interesse bedes man henvende sig til
Kirsten Grell enten på tlf. 21 77 47 24 eller på
mail post@rolfstedmolle.dk

Lørdag 1. december
deltog lokalhistorisk forening i Brugsen og Fritidshusets
julehygge med en lille udstilling. Der var god stemning og et
godt fremmøde. Der var også god interesse for vores udstilling.
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Henning Muldager skriver om sin familie.
KIRSTEN RASMUSSEN.
CHRISTIAN HANSEN
.
Dette er teksten på en uanselig skifersten der er anbragt i
lapidarium ved Rolfsted Kirke. Tak!
Kirsten Rasmussen og Christian Hansen er mine oldeforældre.
Kirsten Rasmussen blev født på Nyborgvej 7 d. 10. marts 1835
som 4. barn af Rasmus Hansen og Anne Rasmusdatter.
Familien havde boet på matr. 41 i mindst 4 generationer.
Da Kirsten var 15 år, blev der indført demokrati i Danmark, og
der valgtes en grundlovgivende forsamling, der 5. juni 1849 fik
vedtaget Danmarks riges Grundlov.
Hertugdømmerne var uenige og gjorde oprør, der medførte en
3-års-krig, som sluttede i 1851 ved Fredericia. Men
hertugdømmerne var langt fra tilfredse.
I 1853 vedtog Rigsdagen en lov, der betød, at godser og
herregårde skulle frasælge noget af deres tilliggender.
Raunholdt frasolgte de næste 20 år over 40 ejendomme.
Christian Hansen blev født d. 1. april 1835 på Kilde Mølle som
3. barn af Hans Larsen og Birthe Marie Pedersdatter.
Som ung mand blev han ansat på Ferritslevgård, hvor han
mødte Kirsten Rasmussen. De blev kærester og fandt ud af, at
de havde en fælles drøm om deres eget sted. Og Kirsten
kendte stedet ”Aalykkested” (Fasanvej 26), der hører til matr.
41, Nyborgvej 7.
Der skulle tjenes penge, og der skulle forhandles med familie
og Raunholdt. Og i 1859 blev Christian indkaldt til
soldatertjeneste i Odense i ca. 6 mdr., for hvilket han fik 2
rigsdaler.
Herefter blev Christian igen tjenestekarl hos sognefogeden i
Haundrup); men i februar 1864 blev han genindkaldt til krigen
i Sønderjylland, hvorfra han blev hjemsendt d. 12. aug. 1864
med 11 rigsdaler på lommen.
På vejen hjem blev soldaterne hånet af befolkningen, der stod i
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vejsiden, hvilket jeg har set beskrevet i et skrift fra Vissenbjerg
lokalhistorie.
Kirsten havde i mellemtiden bearbejdet familie og Raunholdt.
Desværre dør hendes fader i dec. 1864, og der gik et år, før
hendes moder fik tinglyst adkomst til Nyborgvej 7. Kirsten og
Christian bliver gift dec. 65, og nu kunne handelen med
Raunholdt, der var aftalt d. 11. juni 1865, endelig afsluttes,
selv om der gik yderligere 2 år før alt var tinglyst: En søster fik
Nyborgvej 7, en broder, Hans Rasmussen, fik Nyborgvej 27
(senere Kr. Pedersen og Jernvarefabrikken), og en fætter Hans
Nielsen fik Nyborgvej 26, medens Kirsten og Christian
selvfølgelig fik Fasanvej 26 for 1000 kroner.
Sognefogeden i Haundrup Nørremark hjalp dem med et
pantebrev på 650 rigsdaler, der senere voksede til 800 rigsdaler
over 40 år.
Nu kunne de så endelig opføre en 3-længet ejendom på
Fasanvej 26, og 15-09-1867 fik de sønnen Rasmus (min
farfar), og et par år senere blev Hans Laurits født.
Efter lange forhandlinger i Rigsdagen blev de overlevende fra
1864 tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 1876. Christian
Hansen dør 3. august 1879 kun 44 år gammel.
Begge brødre var soldater i Nyborg, og de blev genindkaldt i
1895. Hans Laurits kom på højskole i Vejstrup og Rasmus var
i gartnerlære i Aasum. I 1909 overtog Hans Laurits
barndomshjemmet, og Kirsten kom på aftægt indtil sin død i
1917 (kort tid efter kvinder fik valgret). Hele sit liv fastholdt
min oldemor kaldenavnet Kirsten Rasmussen.
Rasmus blev i 1909 gift med Charlotte Marie fra
Lyomskovhuset i Ellinge, og de bosatte sig ved korsvejen i
Refsvindinge, hvor Kaj Hansen blev født i 1910.
Kaj blev i 1937 gift med Rosa Sørensen, der er vokset op hos
Laurits Friis i Haundrup. De bosatte sig på Lodskovvej 21,
”Muldager”, hvor jeg blev født 25-12-1941. I 1966 tog jeg
Muldager som efternavn.
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I hjemmet på Fasanvej befandt sig et smukt chatol, som far
overtog ved Hans Laurits’s død, og det ordnede jeg lektier ved
i 1958-60. Via min bror kom chatollet til Niels Grønbæk, og i
dag er det vist i Hudevad. Fru Dencher på Ferritslevgård sagde
i 1950erne, at møblet rettelig burde være hos hende og ikke
hos almuen!
I 1866 frikøbte Christians broder, Rasmus, Kilde Mølle fra
Raunholdt.
En søster, Laurine f. 1837, blev i 1858 gift med Hans Nielsen
på Ellingegård.
En datter herfra, Maren Hansen 11-06-1866, blev som 14-årig
kendt med Carl Nielsen, da han var i Ellinge. Hun blev senere
faktotum for Carl og Anne Marie. En anden datter, Laura
Hansigne Hansen, blev gift med Niels P. Poulsen,
Biskoptaarup, og de blev forældre til Henry Poulsen 25-121908. Henry er fader til Bente Rask, Lodskov. En søn fra
Ellinggård Niels Hansen 270357 blev mejeribestyrer i
Ferritslev-Haundrup Andelsmejeri, gift i 1884 med Anna
Hansen, og de blev forældre til Alfrede senere gift med smed
Hans Rasmussen, Hudevad
Henning Muldager

Kommende arrangementer.
Torsdag den 10. januar 2019.

Foredrag i Ferritslev Friskole i samarbejde med Foreningen
Norden, Lokalhistorisk Forening, Nutidens Husmødre og
Friskolen.
Kom og oplev en familie på farten. Anne Grethe Trangbæk og
Helge Kristensen fortæller med lysbilleder om en vandretur fra
Nordkap til Give - kun 3700 km. Måske kender man familien
fra tidligere, hvor den stoppede tre små drenge i en autocamper
og kørte på alverdens landeveje. Nu er der gået 30 år.
Ægteparret er blevet pensionister, men er stadig på farten.
Pris50- inkl. Kaffe og brød.
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Lokalhistorisk aften i fritidshuset den 20. februar.
I anledning af 125året for Brugsen giver vi ordet til formanden
for bestyrelsen, Kim Bjørn Kristensen. Det vil især komme til
at handle om de sidste 25 år, og hvordan vilkårene er for at
drive dagligvarehandel ”på landet” i aktivt samspil med
lokalområdet.
Pris:
60 kr. indkl. Kaffe og kage. Billet bestilles i Ferritslev
Fritidshus. Tlf.:65 98 13 15
Det er 26. gang der afholdes Lokalhistorisk Aften

Generalforsamling den 10. april 2019.
Efter generalforsamlingen vil Henning Muldager fortælle om
sin opvækst i Ferritslev.
Udflugten den 9. maj 2019
går til Skovsgård Gods på Langeland. Den arrangeres sammen
med Nutidens Husmødre.
Vi kører med bus til Skovsgård, hvor naturvejleder Marianne
Krag vil fortælle om godsets historie og den økologiske
urtehave. Efter en times fortælling kan vi gå rundt på egen
hånd, inden vi får kaffe/te med kage i Cafeen. Herefter kan vi
igen nyde omgivelserne. Der er kunstudstilling,
tyendemuseum, udstilling af herskabsvogne mm., og vi kan gå
på stier gennem et smukt herregårdslandskab, se det
økologiske landbrug og handle i gårdbutikken.
Afgang fra Rolfsted Kirke kl. 11.20 og fra Ferritslev Fritidshus
kl. 11.30 (hjemme igen ca. 17.30)
Pris: 150 kr. Turen arrangeres sammen med Nutidens
Husmødre og er kun for medlemmer. Tilmelding til Hanne
Lise på tlf. 30306740 senest 28. april.
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Kontingent Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening
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 Sjælland-Fyn
Registreringsnummer 0828 kontonummer 0000535117
Husk at oplyse dit medlemsnummer under besked til
modtageren.
Der kan også betales til bestyrelsen
Sidste betalingsdato 22 februar.
Ønsker du at betale kontant kan du kontakte Anna på
tlf. 21 45 34 02

Medlemskort
Rolfsted Sogn Lokalhistoriske Forening
2019
Medl. Nr.

Ved kontant betaling
Betalt den:
Ved :
Klip
Modtaget kontingent RSLF fra medl. Nr

Adr: Den
Nr. 1
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adr.

Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand
Kirsten Grell
Anna Z. Therkildsen
Inger Marie Pedersen
Inger Tønning

65982003
21774724
21453402
65982125
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. 65 98 12 74. mob. 21 60 06 72
Lukket i juli og august og i skoleferier.
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
Hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk
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