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Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted 

 
Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed 

fjerne den sidste hindring for at fisk kan komme fra Storebælt og 

op i Vindinge å stødte arkæologer fra Odense Bys Museer på 

rester af en 800 år gammel vandmølle. 

  

Mølleejer Jens Randbøll Rasmussens baghave er efterhånden 

blevet omdannet til et mudderhul, mens man finder frem til 

placeringen af den gamle mølledam og trærester af mølleværket 

fra den ældre middelalder (dvs. 1200-tallet) kun 10 – 20 meter fra 

den nuværende vandmølle. Fundene bekræfter at der har været 

mølledrift 300 år tidligere end hidtil antaget og, som Fyens 

Stiftstidende skriver den 20. oktober 2006, er der tale om en stor 

bygning, der har krævet en god del ingeniørkunst. At man har 

måttet flytte møllen til dens nuværende placering kan skyldes at 

mølledammen efterhånden er slammet til. Man har fundet rester af 

møllehjul og stemmeværk samt en langtandskam af ben, 

formentlig et væveredskab. 

Anlæggelse af stryget ved Rolfsted Mølle. 2006. 
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Der graves også andre steder i sognet. I området mellem 

Nyborgvej og Bækkevej er der således fundet rester af 1700 år 

gamle gårde. Lokalhistorisk Forening forsøger at følge op på 

udgravningerne, når der forekommer mere eksakte rapporter.  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra udgravningerne ved Nyborgvej og Bækkevej.2006 

       

Nye bøger i arkivet 

”Kort som kilde”. Peter Korsgaard en håndbog om historiske kort og 

deres anvendelse. 

”De fynske diger og hegn & kulturmiljøet”. Kulturmiljøråd Fyn. 

”Herregårdenes Indian Summer”.  

 

Kirkebøger fra før 1891 på Internettet. 
(Set i tekst-tv d. 14. oktober 2006) 

Alle med interesse for slægtshistorie kan nu gå tilbage i 

kirkebøgerne fra før 1891 via www.arkivalieronline.dk  

Slægtsforskere kan sidde hjemme og arbejde. De behøver ikke 

længere at komme på læsesalene, siger Chr. R. Jensen, som er 

chef for Statens Arkivers Filmingscenter. 

Det nye netarkiv rammer ind i en tid, hvor interessen for 

slægtsforskning er stærkt stigende, siger Charlotte Jensen fra 

Nationalmuseet til Kristeligt Dagblad. Hun skønner, at der er 30 – 

40.000 slægtsforskere i Danmark.  
    Kilde: DR 1. 

http://www.arkivalieronline.dk/
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Historisk Atlas Fyn – en ny hjemmeside 

Den 4. december 2006 åbnedes en ny hjemmeside: 

www.historieatlasfyn.dk , som må være interessant for alle lokal-

historieinteresserede. Siden formidler udvalgte lokaliteter og 

emner fra 5.000 års fynsk kulturhistorie i en interaktiv præsen-

tation, der tager udgangspunkt i et kort over Fyn.  Man kan zoome 

ind på kortet og vælge et lokalområde, en region eller hele øgrup-

pen. Et eksempel herunder: 
 

Grisemosehøj 

Langdyssen Grisemosehøj (080807-17) i Ferritslev er medlem af 

en lille eksklusiv klub af danske fortidsminder, der blev gjort til 

genstand for fredning allerede i beg. af 1800-tallet.  Kancelli-

foreningerne kaldes disse 208 fortidsminder på 135 lokaliteter, 

hvoraf det i dag er lykkedes at identificere halvdelen; resten er 

ganske enkelt for upræcist beskrevet af de indberettende 

præster. 

 

De sager, som det Danske Kancelli – en del af indenrigsmini-

steriet, hvis opgaver senere blev overført til justits-, kirke- og 

undervisningsministerierne – skulle behandle, er listet i 

”Antikvariske Annaler 1812.” Her kan man således læse, at 

”Paa Ferritslev Mark tæt ved Ferr. By, Gaardmand Hans 

Rasmussens Grund er Grisemosehøj, stor, aflang, indfattet med 

Stene, Oven paa en stor Overligger, hvilende paa 6 Stene”. Af de 

indentificerede kancellifredninger er det ydermere kun godt 

halvdelen, der har undgået total sløjfning – en af den er altså 

den imponerende Grisemosehøj.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grisemosehøj 2007. 

http://www.historieatlasfyn.dk/
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Efterlysning 
 

 

Kender du nogen på dette billede? 

 

Hvis du kan hjælpe os med oplysninger, hører vi gerne fra dig. Du 

kan ringe til Arne B. Pedersen på tlf. 6598 1274 eller besøge os i 

arkivet. 
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Et velbesøgt sommerarrangement til Tvevad voldsted 
  

Den 19. august havde lokalhistorisk forening sat arkæolog Bodil Holm 

Sørensen stævne i Kallehaveskoven. Ca. 40 var mødt op. Her fulgte hun 

temaet fra lokalhistorisk forenings  folder (2006/2) op.  

  

Eksakte kendsgerninger er der dog ikke mange af. Voldstedet er fredet, 

mens slotspladsen oven for banken i skoven ikke er fredet. Sammen 

med andre nærliggende områder vil de være meget interessante at få 

undersøgt.  

  

Om selve voldstedet mente hun at man måtte antage at byggematerialet 

havde været træ, mens man oppe på banken måttet have benyttet 

mursten. Det sidste blev bekræftet af en fremmødt fra Rønninge. Han 

fortalte at da hans far var lille havde hans far (bedstefaderen) vist 

faderen rester af mursten netop tæt på det sted, hvor borgbrønden skulle 

have ligget. Der kan således være tale om et tidligere og et ældre 

byggeri.  Den dag fandt vi ingen rester af mursten. Sammenhængen 

mellem voldstedet og Rolfsted og Ellinge kirker får herefter en ny 

vinkel: er mursten fra slottet brugt til at ombygge kirkerne? * 

  

BHS sendte efter arrangementet kort over fredningen og de tilknyttede 

områder. De er bestemt værd at undersøge. Disse kort ligger nu i 

arkivet.  

                                                                                                            Jørgen 

 

* I bogen ”Langeskov, Nutid, Fortid og Fremtid” til minde om Langeskov 

kommune fra december 2006 mener man også, at Rønninge kirke er bygget af sten 

fra Tvevad slot.



 

 

 

     Arrangementer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi starter med en lille buffet. .Kaffe i pausen 

Pris incl.  menu og kaffe: 75 kr. Tilmelding senest d. 8 januar 

2007 

Billetsalg: Onsdage 16:00-19:00 

Tlf: 65981315 eller mail@ferritslev-fritidshus.dk 

Arrangør: Ferritslev Fritidshus og lokalhistorisk forening. 

 

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.30 på Friskolen: 

”Hundehyl i Midnatssol”, foredrag v/ Lis Frederiksen sammen 

med Ferritslev Friskole, Foreningen Norden,  Familie & Samfund 

og Lokalhistorisk Forening.  Entré: 40 kr. inkl. kaffe. 

 

Onsdag d. 9. maj Sanderumgård. Vi kører fra Ferritslev 

Fritidshus kl. 18:40 og fra kirkepladsen kl. 18:45 i egne biler. 

Familien Vind vil fortælle om gårdens historie, og vi går en tur i 

Sanderumgårds nyrestaurerede have. Tilmelding til Nanny senest 

d. 2. maj på 6598 1373. Pris 25 kr. for mdl. (ikkemedl. 40 kr.).  

 

Generalforsamling d. 19.april 2007 kl. 19:30: 

 

Dagsorden ifølge lovene. Mød op! Foreningen giver kaffen. 

Generalforsamlingen annonceres i Midtfyns Posten. 

 

 

 

 



 8 

 

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening: 
Folke Degnemark Larsen, formand  65981696 

Arne B. Pedersen, arkivleder  65981274 

Ellen Larsen, næstformand             65972137 

Gerner Hansen, sekretær  65981932 

Jørgen Hansen, kasserer   60887234 

 

Åbningstider i arkivet: anden tirsdag i måneden fra 15 – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marius’ mølle på Kildehøj maj 2005. 


