
Rolfsted Mølles Historie med Odense Politiorkester 
 

Da jeg var barn, blev min bedstefar inviteret hvert år til 
Politiorkesterets julekoncert i Fyn Forum, og vi var med hele 
familien indtil hans død i 1960erne. 
Min morfar Jens Nordvang var møller på Rolfsted Mølle i landsbyen 
Rolsted nær Ferritslev. Det var Bertram Bruhn, der sendte billetterne 
til min bedstefar, som fortalte mig de mange historier om 
baggrunden for denne gestus. 
I 1937 var der indkvartering af soldater i Rolsted og Ferritslev, også 
hos mine bedsteforældre på Rolfsted Mølle, der husede bl.a. Gunnar 
Mårtensson (sergent) og senere underofficer. Det blev begyndelsen 
til et varigt venskab både med mine bedsteforældre og senere mine 
forældre. 
Gunnar Mårtensen, kaldet Mårten, blev senere politi og var ansat i 
Odense under besættelsen. 
Den 19. september 1944 er en dag mange husker og en dag jeg har 
fået fortalt om rigtig mange gange. Dansk politi blev taget til fange og 
sendt i koncentrationslejr, men en del af de betjente, som havde 
fridag, gik under jorden. 
Mårten blev desværre taget af tyskerne, men E. Petersen "Richard" 
og P. Sten Jensen "Hans" undslap tyskerne og blev "tjenestefolk" på 
møllen. Mårtens familie flyttede også ind, og mange andre tilbragte 
kortere eller længere ophold på Rolfsted Mølle, når jorden brændte 
under dem. 
Efter krigen blev min morfar hædret og fik et diplom som tak for 
hjælpen og støtten til politiets modstandsstyrker. 
Præcist hvordan Rolfsted Mølle med min morfar og mormor fik 
kontakt med Odense Politiorkester er jeg usikker på, men min morfar 
blev 9. juni 1947 udnævnt til “Æresmedlem som påskønnelse for og 
store gæstfrihed mod Odense Politiorkester”. 



Politiorkesteret kom i en årrække til Rolfsted Mølle og spillede Sankt 
Hans aften, hvilket flere af nuværende Rolfsted Mølles venner 
kan huske, at de oplevede som børn. 
Inge, Inger Marie og Grethe fortæller: 
“Et af årets højdepunkter var Rolfsted Mølles Sankthansbål med 
underholdning af Odense Politiorkester. Vi børn oplevede sammen 
med de voksne, hvoraf mange var kommet cyklende langvejs fra, at 
det var noget stort, når Politiorkesteret tog opstilling på gårdspladsen 
og vi gik samlet ned i den smukke park, hvor der var lavet et bål i den 
sydligste ende. 
Der var noget højtideligt over det når orkesteret gik i gang med at 
spille og bålet blev tændt. Når vi der var børn dengang mødes 
eksempelvis til den årlige Mølledag mindes vi altid den tid, hvor 
politiorkesteret spillede Sankthansaften.” 
Som 5. generation på Rolfsted Mølle har jeg overtaget møllen, og vi 
afholder hvert år åbent hus den 3. søndag i juni på Dansk Mølledag. 
En nabokreds (Rolfsted Mølles venner) er med til at planlægge dagen 
som er et gratis arrangement med bl.a. rundvisninger i det gamle 
mølleri og mange andre gratis aktiviteter og de senere år har der 
været mellem 300 og 400 besøgende. 
Vi kan glæde os til at præsentere Odense Politiorkester i haven den 
19. juni 2022 på Rolfsted Mølle. 
Vi har åbent fra kl 10 til 16, og orkesteret vil spille kl. 10.30. 
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