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Siden sidst: 

Vi er nu flyttet ind i lokalerne på første sal i Fritidshuset og har 

fået rigtig gode forhold både til arbejdet og til opbevaring af 

arkivalier. 

Herefter vil vi arbejde på arkivet hver tirsdag, og der bliver 

offentlig åbningstid tirsdag 15-16 i lige uger. Dog holder vi fri i 

skolernes ferier. 

Den 9. juni besøgte vi De 

Japanske Haver sammen 

med Nutidens Husmødre 

(se billedet). Udflugten var 

godt besøgt, og alle havde 

en dejlig dag. 

Forårets øvrige 

arrangementer: Foredraget 

på Friskolen den 20. januar 

sammen med Foreningen 

Norden, vores almindelige 

foredragsaften med 

brødrene Friis, der fortalte 

om Grøndalsgruppen, og 

generalforsamlingen, hvor 

Heintz Mario Pedersen 

fortalte om Kappendrup i 

gamle dage, forløb alle meget tilfredsstillende. 

Dilletant i Ferritslev under krigen. 

Som de ældre i sognet vil huske, var det meget populært at 
spille dilletant her i Rolfsted Sogn i 1940’ene og 50’erne.  

Jeg har vist arkivets billeder fra nogle forestillinger til to af 
sognets pålidelige kilder, som har fortalt om arbejdet med 
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stykkerne, nemlig Kirsten Møller og Annelise Bækkelund, og 
fået deres fortællinger 

Ud fra billeder, arkivet har modtaget, kan vi i hvert fald 
identificere tre stykker, som blev spillet bare under 
besættelsen: 

 I 1941 var det Børsbaronen, som blev opført i forsamlings-

huset, dvs. det vi i dag kalder Fritidshuset.  

Stående fra venstre: Svend Krag Jensen, Signe Jensen, Johanne 

Marie Råby, Haundrup, Knud Anker Jørgensen, Edvard 

(Brugsen), Anna Lise Hansen, Kastel, Asta Jørgensen, Borge Borgård 

Jensen, NN og Niels Pedersen. Siddende: Hjalmar Ovesen, Vilhelm 

Laarsen, NN, og Karl Larsen 
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Børsbaronen er en norsk musical i to akter af Harald Tusberg 

med musik af Egil Monn-Iversen. Den var blevet spillet i Højby 

ungdomsforening i 1937, åbenbart med så megen succes, at 

man havde mod på at tage den op igen herovre.  

Engang mellem 1940 og -45 spillede man Molboerne, en 

operette af Olfert Willemoes Jespersen, skrevet i 1898.  

Molboerne. Stykket blev spillet på sportspladsen, men vi har ikke 

kunnet identificere personerne 

Handling var af den lettere type. Ifølge et referat handler 

stykket om to lystige svende: Ridder Rap og Ridder Ro – som 

en dag kom til Mols. ”Ridder Ro var det tætteste de længe 

havde været på en lykkelig mand, men ak, han havde ingen 

skjorter. Den gamle konge abdicerede, og overlod tronen til sin 

onde søn, der blev en hård og ond regent. Hans yndlings-

beskæftigelse var at pine og plage de stakkels bønder - og at 

synge grimme viser om samme. Ridder Ro bejler til Prinsessen, 
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og hun er også kær i ham. Og sammen med de vise molboer på 

slottet, lykkes det at få væltet den onde prins af tronen, og så 

blev der nye tider på Mols!” Attraktionen i stykket ligger nok i, 

at det er et syngespil med melodier af Herman Petersen som 

ifølge min kilde har lavet ”en masse skønne melodier” ligesom 

stykket har masser af referencer til de kendte molbohistorier. 

At dømme efter billeder på diverse lokalarkiver, har stykket 

været temmelig populært. 

I 1944 blev der spillet Elverhøj. Det blev opført udendørs på 

scenen i byparken, som det fremgår af billedet. 

Her ses Chr 4, som blev spillet af Oscar Jensen fra Davinde, ved Trykkevælde 

Å. Hjalmar Ovesen sidder i et hul og venter på at dukke frem som 

Elverkongen. 

Umiddelbart virker det som et ambitiøst projekt at spille 

Elverhøj, Det Kongelige Teaters prestigestykke. 
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Instruktionen stod skuespiller Rasmus Frisk fra Kappendrup 

for. Han var streng og stillede store krav, men det var efter 

sigende alligevel underholdende at være med. Frisk skaffede 

også parykker fra Probst samt sminke og en del af kostumerne 

fra en teatergarderobe. Nogle kostumer måtte man dog klare 

selv. Elverpigerne skulle optræde i bukser og hvid undertrøje, 

men pigerne ville ikke optræde i bukser, så de anskaffede 

underkjoler, som de krammede op, så det lignede en dragt.  

I øvrigt havde de bemeldte elverpiger travlt med 

omklædningen, for de var også adelsdamer og bønderkoner. 

Kommende arrangementer: 

Onsdag d. 21. september kl. 19 inviterer Lokalhistorisk 

Forening alle interesserede til at møde op i Ferritslev 

Fritidshus, hvor Herdis Hanghøi vil fortælle om livet i Ferritslev 

i starten af 60’erne med udgangspunkt i et fotoalbum fra 

Emilie og Salomon Pedersens Guldbryllup i juni 1961. Emilie og 

Salomon er Herdis Hanghøis farmor og farfar, som boede på 

slægtsgården Højagergård, hvor festen også blev holdt i et 

træhus på gårdspladsen. 

Der vil blive vist billeder af gæsterne, familien og borgere fra 

byen. 

Arrangementet er gratis, da Marius Pedersens Fond i 

anledning af, at de har eksisteret i 50 år, sponserer kaffe og 

kage. 

Inden arrangementet holder arkivet åbent fra kl. 18 i vores 

nye lokaler på 1. sal i Fritidshuset. Kom og se, hvor fint vi bor 

nu! 
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Foredrag 12. januar 2023 kl. 19.00 om ”Titanic” på 

Ferritslev Friskole 

Anders Henriksen, skoleleder fra Kolding, holder et spændende 

foredrag om Titanics forlis 10. april 2012 

Sæt desuden allerede nu X i kalenderen:  

12. april har vi Generalforsamling  

Udflugt den 23. maj 2023 til Gruppe Mølle. 

Vi starter kl. 12 fra Fritidshuset og 5 minutter senere fra 

Rolfsted Kirke. Turen går til Gruppe Mølle ved Faaborg, hvor 

Kirsten Jervelund tager imod os og viser rundt på en guidet tur. 

Der er både en historisk vandmølle og en hollandsk vindmølle, 

og begge dele er fuldt funktionsdygtige. Der er kun tre steder i 

Danmark, hvor man både har brugt vind- og vandkraft. 

 

Efter rundvisning på møllen drikker vi kaffe, og vi regner med 

at være hjemme igen kl. ca. 17. 

Turen arrangeres i samarbejde med Nutidens Husmødre 

Pris: 150 kr. Tilmelding til Anna Therkildsen tlf 21 45 34 02 
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Bestyrelsen 

Jens Krebs er udtrådt og suppleant Jens Andersen er i stedet 

indtrådt i bestyrelsen, som herefter ser sådan ud 

Thorkil Jacobsen Formand  6598 2003 

Kirsten Grell  Næstformand 2177 4724 

Anna Z. Therkildsen Kasserer  2145 3402 

Peder S. Frandsen    4037 0179 

Jens Andersen   2993 5863 

 

Vi har åbent tirsdag i lige uger kl. 15-16 eller efter aftale med 

Thorkil Jacobsen 6598 2003 / 3913 2394 

 

 

 


