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Rettelse til kalenderen :  
  

Aprilbilledet: Personerne er ikke Rasmus ”Stenkløver” og familie, men sandsynligvis væver Ole  
Christian Hansen, hustruen Marie og sønnen Niels Peter. Rasmus ”Stenkløver” boede i 
Nymarken nr. 41.  
  

  
  

Korup-Ubberud lokalhistoriske Forening  
  
Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne.  
Kontingent: 60 kr. årlig pr. husstand  
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Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne.  
Antal medlemmer pr. 31. december 2005: 393 husstande  
Årsskriftet er trykt i 550 eksemplarer  
Redaktion: Ove Kühn, Flemming Thaulow, Freddie Westergaard  
Redaktionen afsluttet primo februar 2006  
Billeder uden angivelse er foreningens optagelser.  
Uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne.  
Tryk: Odense Kommune  Bestyrelsen for  

Korup-Ubberud lokalhistoriske 
Forening    

   
Formand:    

  

Helle Søndergaard   
Ubberudvej 12, Ubberud, 5491 Blommenslyst  
Tlf. 6596 8083   
E-post: helle.sondergaard@ista.dk   

Næstformand:   Kristian Vedel  
    Trøstrupvej 160. Trøstrup, 5210 Odense NV  
    Tlf. 6596 4093  
    E-post: vedel@dlgnet.dk  
      
Sekretær:    

  

Ove Kühn   
Kalørvej 25, Ubberud, 5491 Blommenslyst   
Tlf. 6596 7449   
E-post: oheka@get2net.dk   

Kasserer:    

  

  

Freddie Westergaard   
Rørsangervej 16. Korup, 5210 Odense V   
Tlf. 6594 2125   
E-post: westergaardfreddie@get2net.dk  
Inger Hansen   
Rugårdsvej 401, Korup, 5210 Odense V  
Tlf. 6594 2128   
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Pressekontakt:   

  
  

Harry Nielsen   
Egevej 45, Ejlstrup, 5210 Odense V   
Tlf: 6594 2704   
E-post: harry@fritid.tele.dk   
  
Anne Thaulow  
Tornmarksvej 27, 5491 Blommenslyst  
Tlf. 6596 7508  
E-post: flemming.thaulow@mail,dk  

Foreningens hjemmeside:  www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk     
Arkivet i Korup    

 Adresse:   Korup Skole, Præstevej 2, Korup,           
5210 Odense NV   
Arkivet er i kælderen under en   
klassefløj i skolegården. Adgang fra 
Præstevej via parkeringspladsen 
mellem hal og skole.   

                       
 Arkivleder:   Freddie Westergaard   

Rørsangervej 16, Korup,   
     5210 Odense NV,   

Tlf. 6594 2125   Mail:  

  
  
For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.   
Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelses-  medlem.  
  
  

 westergaardfreddie@get2net.dk  
  

Åbningstid:   
  

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.00 – 20.30  
Okt. - marts tillige torsdag kl. 10 – 12.   

Arkivet i Ubberud    
Adresse:    

  

Ubberud Skole, Ubberudvej 30, Ubberud, 5491 Blommenslyst  
Arkivet ligger på 1. sal i den ældste del af skolen over for kirken.  
Skilt ved indgangen.     Mail:  

Arkivleder:   

  

Flemming Thaulow, Tornmarksvej 27, Lille Ubberud,   
5491  Blommenslyst   
Tlf. 6596 7508   Mail: flemming.thaulow@mail.dk   

Åbningstid:   1. og 3. tirsdag i måneden kl. 18.00 – 19.30  
Okt.- marts tillige tirsdag kl. 10 -12   



   4  

  
På arkiverne arbejdes der med at   
  

Interviewe og lave båndoptagelser   
Lave video   
Fotografere og scanne billeder   
Indsamle arkivalier   
Finde billeder og fotografier fra sognene   
Registrere arkivalier   
Finde stof om sognene i aviser og blade   
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Beretning  
 for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening  

2006.    
  

Korup-Ubberud Lokalhistoriske forenings opgave er at 
understøtte arbejdet på de to lokalarkiver i Korup og Ubberud.  

På de to arkiver arbejdes der året rundt med at indsamle, 
registrere og bevare dokumenter og fotografier, filmoptagelser og 
lydoptagelser, som har betydning for at bevare den lokale historie 
i Korup og Ubberud sogne.  

I en tid, hvor der tænkes mere og mere i store sammenhænge 
og tales mere og mere om globalisering, er det mere vigtigt end 
nogensinde, at vi ikke mister blikket for den lokale historie. For 
uanset hvad, så er det jo stadigvæk sådan, at det er på det lokale 
plan, at mennesker lever deres liv.  

På Korup Lokalarkiv har man i 2005 haft travlt med at 
registrere på EDB. Arbejdet skrider hastigt frem, fordi der i årets 
løb er kommet nye frivillige medarbejdere til, som gør et stort 
arbejde for deres lokale arkiv. Det er en glæde at høre, at der 
stadigvæk er menne- 
sker, som vil yde en indsats for at bevare og registrere vores fælles  Formandens beretning lokale 
historie.  

I 2005 havde Korup Skole 50 års jubilæum. I den forbindelse medvirkede Korup Lokalarkiv 
med en velbesøgt stand. Så man må sige, at det også er en glæde, at der stadigvæk lader til at være 
en god interesse for den historie, som udfolder sig lige uden for vores egen gadedør.  

På Ubberud Lokalarkiv er man gået i gang med at oprette såkaldte arkivfonde. Disse arkivfonde  
olderen  betyder, at man let kan gå ind og søge på f.eks. navnet på en ejendom eller navnet på en person. ger 

 Derefter vil alle oplysninger om ejendommen eller personen komme frem på skærmen.  
I september 2005 havde Ubberud Lokalarkiv arrangeret en foredragsaften i samarbejde med 

bestyrelsen for Ubberud Forsamlingshus. Aftenens foredragsholder var en af sognets kendte 
skikkelser, idet den tidligere landstræner Richard Møller Nielsen kom og fortalte erindringer – 
både fra sin barndom i Ubberud og fra sin tid som landstræner for det 
danske fodboldlandshold. Arrangementet var velbesøgt, og det var 
imponerende at høre, hvor detaljeret Richard Møller Nielsen kunne huske 
steder, personer og episoder fra sin barndoms og ungdoms Ubberud.  

  
Generalforsamlingen 2005  

  
blev afholdt den 15. marts i Korup Sognegård. Traditionen tro var  

mange af foreningens medlemmer mødt op.  
Foreningens tidligere formand Ingrid Nielsen blev valgt som dirigent. 

Til bestyrelsen genvalgtes Ove Kühn og Inger Hansen. Nyvalgt blev 
Kristian Vedel og Anne Thaulow.  

Efter kaffen holdt tidligere aftenskoleleder for Paarup Aftenskole, 
Anne Kryger foredrag om et liv med folkeoplysning.  
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     Foredragsholder Anne Kryger  
Udflugt    

I 2005 havde bestyrelsen planlagt udflugt til Industrimuseet i Horsens. Desværre viste det sig, at 
der ikke var tilstrækkelig tilslutning til at gennemføre udflugten. Bestyrelsen vil også i år komme 
med et oplæg til en udflugt. Så må vi se, om der kan samles deltagere nok denne gang.  

  
  

Korup LokalTV                                                                                     
Lokalhistorisk Forening har i det forløbne år været inde i drøftelser med Korup Lokal-TV om 

bevarelsen af de historisk interessante udsendelser. Det har vist sig at være en bekostelig affære at 
bevare fjernsynsudsendelser for eftertiden. Men der arbejdes på at finde en løsning på sagen.  

  
Hjemmeside    

Lokalhistorisk Forening har af økonomiske grunde opsagt samarbejdet med Korup Portalen. I 
stedet for har foreningen nu oprettet sin egen hjemmeside på adressen   

  
www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk.    

Det er Freddie Westergaard, som er webmaster på den nye hjemmeside. Der er gjort et stort og 
fint arbejde med hjemmesiden, som jeg kun kan opfordre foreningens medlemmer til at besøge.  

  
Kalenderen  

er i år udsendt for ottende gang.   
  
Tak til alle medlemmer, fordi I støtter så godt op om foreningens arbejde.  
Tak til de frivillige hjælpere på begge arkiver. Uden jeres hjælp kunne arkiverne ikke fungere. 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.  
  
Helle Søndergaard  

 
 Jens Peter Jensen udnævnes til æresmedlem   Blomster til Erik Poulsen, der forlader bestyrelsen  
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  Foreningens nye hjemmeside:  
www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk.    

  

    
Efter at foreningen i nogle år har været tilknyttet Korup Portalen, fandt bestyrelsen, at tiden 

efterhånden var moden til, at foreningen fik sin egen hjemmeside. Freddie Westergaard fik derfor til 
opgave at undersøge muligheder og priser herfor, og han fandt ud af, at selve etableringen kunne 
gøres for nogle få hundrede kroner. Han overtalte derefter Helge Green, der er pensioneret 
datamatiker-lærer, og som i forvejen er en af de frivillige hjælpere på lokalarkivet  i Korup, til at 
hjælpe sig med det tekniske.  

  
De to fortæller her om projektet:  
  
Vi startede med at opstille en liste over de emner, vi mente skulle medtages på hjemmesiden. 

Derefter diskuterede vi sidens opbygning og konstruerede en prototype, som 
bestyrelsesmedlemmerne kunne tage stilling til. Efter nogle mindre rettelser gav bestyrelsen grønt 
lys for at sætte projektet i produktion, hvorefter vi gik i gang med det praktiske arbejde.  

  
Første skridt var at få registreret et domænenavn. Her faldt valget hurtigt på www.korupubberud-

lokalhistorisk.dk  Det er godt nok et temmelig langt domænenavn, men det opfylder til gengæld  
internet-guruernes krav om at være  ”mundret, sigende og dækkende”. Næste skridt var at leje plads 
på et såkaldt ”web-hotel”, en meget stor computer-installation, som er åben og driftsklar døgnet 
rundt. Da disse ting var på plads, gik vi i gang med selve programmeringen af hjemmesidens indhold.   

  
Vi var så heldige, at vi allerede efter et par uger blev opdaget af  søgemaskinen GOOGLE, så 

hvis man ikke kan huske domænenavnet, så er det tilstrækkeligt at skrive Korup-Ubberud i 
Google’s søgerubrik, så findes vi allerede blandt den første sides opslag.   
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Til forside valgte vi at bruge et udsnit af det smukke bølgende grønne landskabsbillede, som 
pryder omslaget på bogen ”Korup og Ubberud, to sogne før og nu”  Det venstre sidepanel, som altid 
er til stede på skærmen (bortset fra de situationer, hvor der vises billeder i fuld størrelse), indeholder 
menuen, hvorfra man kan vælge, hvilket afsnit man ønsker at fordybe sig i. Der er afsat plads til, at 
der senere kan etableres yderligere nogle menupunkter.   

  
En del af menupunkterne viser vej til nyttige, faktuelle oplysninger om foreningen, dens 

bestyrelsesmedlemmer og lokalarkiverne  med adresser og  telefonnumre. Andre menupunkter er 
beregnet på at bringe interessante nyheder om kommende arrangementer eller fortælle om, hvad 
der aktuelt rører på sig på lokalarkiverne.    

  
Det er hensigten, at hjemmesidens indhold løbende skal holdes opdateret fra lokalarkivernes 

side, men alle lokalhistorisk interesserede kan ved henvendelse til et af lokalarkiverne bidrage 
med efterlysninger, beretninger m.v., som skønnes at have bredere interesse.  
   

    
En vigtig opgave på begge lokalarkiver er registrering og indscanning af de mange gamle 
fotografier, som i tidens løb er skænket til foreningen. Menupunktet Billedgalleri viser vej til et 
antal udvalgte billeder, som er interessante i en eller anden aktuel anledning, og som tænkes 
udskiftet fra tid til anden. Det er hensigten, at billedgalleriet senere skal kunne deles op i flere 
”udstillingssale”, hvor ”ophængningen” kan være temaorienteret. F.eks. har Koruparkivet rigtig 
mange billeder, der viser landbrugsarbejde i gamle dage, og det kunne være nærliggende at 
etablere en lille særudstilling af de bedste af disse billeder.   
  
Vi er meget interesserede i at modtage kommentarer, rettelser og idéer til udvidelser og 
forbedringer af hjemmesiden. Vi er også meget interesserede i supplerende oplysninger af 
lokalhistorisk interesse om personer og begivenheder, der omtales på hjemmesiden. Henvendelse 
kan ske til lokal- 
arkiverne.  
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  Korup Skoles 50 års jubilæum.  
ved Helge Green, Korup Lokalarkiv  

  
  
Korup Skole kunne den 15. december 2005 

fejre sit 50 års jubilæum, idet man på denne 
dag i 1955 indviede den nybyggede skole på 
adressen Præstevej 2. Dagen markerede 
samtidig nedlæggelsen af såvel den gamle 
Rytterskole som Forskolen på Espestok.  

  
Den gamle sandstenstavle, som havde været 

indmuret over døren til Rytterskolen, havde 
man pietetsfuldt flyttet med til den nye skole, 
og den blev genindviet ved samme lejlighed. 
Af tavlens latinske inskription fremgår, at ”Denne Skole tillige med Tohundrede Fyrre 
lignende har Vi   Korup Skole 1955  (Korup Lokalarkiv)  
 [Frederik IV] opført i de Distrikter, som af mig er  
oprettet til evigt at underholde tolv Ryttereskadroner M.DCC.XXI [1721]”. Så selvom de 50 år, 
man den 15. december kunne se tilbage på i sig selv er en bemærkelsesværdig epoke, præget af  
egnens utrolig hurtige udvikling fra landsogn til moderne storbyforstad, så mærker man også 
historiens vingesus ved at tænke på, at  Korup Skole har en direkte forbindelse til en af de 
allerældste egentlige folkeskoler i Danmark.  

  
Jubilæet blev da også fejret med manér. Allerede den 19. november var der arrangeret en stor 

skolefest med deltagelse af ca. 550 gamle elever, som her havde lejlighed til at gense skolen og 
gamle skolekammerater.  

  
Selve jubilæumsdagen var blevet forberedt længe, grundigt og stærkt  engageret  under mottoet: 

”En festdag for og med eleverne på Korup Skole”. Det blev da også en minderig festdag for alle, 
elever, lærere, forældre og mange andre interesserede, som besøgte skolen om eftermiddagen, hvor 
der var inviteret til åbent hus for alle.  

  
Dagen indledtes i Korup Hallen med morgensang, Luciaoptog og festtale af  skolens inspektør, 

Kurt Schandorph. Derefter var der dækket op til fødselsdagsbord med brunsvigere ved ”byens 
længste morgenbord”, som snoede sig gennem skolens gange. Kl. 12 begyndte underholdningen, 
som vakte vild jubel. De små klasser (0-4 klasse) fik besøg af en stærk mand og jonglør, og de 
større klasser blev underholdt af en stand-up komiker, der også kunne trylle. Fra kl. 15 til 18  var 
der et meget velbesøgt åbent hus arrangement, hvor de enkelte klasser bidrog med  optræden, 
udstillinger, arbejdende værksteder og salgsboder med ting, de selv havde fremstillet. Adskillige 
forældre og pårørende drog således af med julepynt, hjemmebagte småkager og hjemmelavet 
syltetøj. Pigerne fra en af de ældste klasser havde tilsyneladende været på jagt i deres mormors 
gemmer og  lavede en flot modeopvisning af teenagekjoler anno 1955.  

  
Af særlig interesse for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening var, at nogle af de ældste 

klasser som optakt til jubilæet havde valgt at beskæftige sig med lokalområdets udvikling i de 
forløbne 50 år. I forbindelse hermed blev det lokalhistoriske arkiv i Korup kontaktet, og vi havde 
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den glæde at kunne udlåne en lang række kopier fra vor billedsamling. Udover at blive brugt i 
undervisningen indgik mange af billederne i en stribe af  temaorienterede plancher og kollager, 
som blev udstillet på skolens gange. Bl.a. havde en af klasserne arbejdet med  at beskrive 
erhvervsudviklingen i Korup, og det var interessant at se arkivets gamle fotos af høstarbejde på 
gården ”Sandet”, stillet overfor helt nye fotos af  virksomheder som Totalbanken, Fakta og Super 
Best/KC, som nu har hjemme på dette sted.  

  
Som tak for lånet af billederne blev vi indbudt til at deltage i åbent hus arrangementet med en 

udstilling. Vi blev anbragt i et klasselokale lige ved siden af centralrummet, hvor der konstant var 
aktiviteter i gang og derfor en meget livlig trafik af besøgende, hvilket også kom os til gode.  

  
Vi viste en film om skolernes historie og et diasshow med udvalgte billeder fra arkivet. Desuden 

havde vi fremlagt et billedalbum og diverse mapper med materiale om Korup Skole. Der var 
besøgende uafbrudt – til tider ligefrem trængsel, som det fremgår af disse billeder:  
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Piger og drenge i øst og i vest siger, 
at G. Thranes rygeost er bedst.  
Det siges i syd, det siges i nord. Piger og 
drenge, gå hjem og sig det til jeres mor.  

  
Således reklamerede Gunnar Thrane i 1960´erne for sin rygeost, fremstillet i 

virksomheden i Spedsbjerg. Her kommer historien om   
THRANES RØGEOSTERI  

fortalt af Sonja Thrane  
   

For mange dårlige rygeoste gav stødet til THRANES RØGEOSTERI i Spedsbjerg.  
Når man i dag kører forbi den røde villa på Korsebjergvej, dukker minderne op om nogle  meget 

hektiske år for  familien Thrane, der boede der indtil 1979.  
Naboerne ville kunne fortælle, at meget tidligt hver morgen forplantede den meget 

karakteristiske lugt fra røgeriet sig. Rygningen af ostene var i gang.  
Fra 1924 var Frits Thrane mælkekusk for Ubberud Mejeri. Foruden mælk, smør og æg havde han 

også røgeoste med fra en forhandler i Gelsted. Men kvaliteten af røgeostene var Frits´s kone Elna 
Thrane bestemt ikke tilfreds med. Et tip fra mejeribestyreren i Ubberud fik fru Thrane til at starte 
produktionen af røgeoste i sit køkken i huset i Spedsbjerg.        
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I slutningen af 1930érne blev mælkecentraliseringen i Odense en kendsgerning. Det betød 
faste distrikter for mælkekuskene, og det var ikke 
noget, der passede Frits Thrane. Han måtte finde 
på noget andet. I stedet for kørte han ud og 
afsatte sine røgeoste til tidligere mælke-, smør- 
og æggekunder i Odense. Det drejede sig om 
mejeriudsalg, købmænd og slagterforretninger, 
især i Bolbroområdet.  

Kvaliteten af røgeostene var så god, at Thrane 
også startede en landtur. En stor del af Vestfyn 
blev forsynet med røgeoste fra Thranes osteri. 
Thrane var en principfast  herre; han kom aldrig 
hjem, før der var udsolgt.  

Elna og Fritz Thrane     (privateje)  
Derhjemme herskede fru Thrane i 

sit osteri fra tidlig morgen til sen 
aften. Der blev kælet for hver enkelt 
ost. Alt foregik ved håndkraft. Et 
dørslag blev beklædt med et 
kvadratisk osteklæde, og ad to 
omgange blev der fyldt ostemasse i 
med en hulske. Ostene blev sat på en 
hylde, hvor de stod og ”løb af”, dvs at 
vallen trak fra. Derefter  blev de vendt 
et par gange og næste morgen kørt ind 
i røgeriet, hvor de blev røget 
enkeltvis.  Til at ryge ostene blev der 
brugt hvedehalm, som lå på loftet af 

osteriet. Selve rygningen  
foregik på en meget enkelt måde.  

Elna Thrane og svigerdatteren Elida i færd med produktionen     
 (Privateje)  Osten blev vendt ud af dørslaget på et  

stykke pergament og lagt på en rist  
og ført ind ad fyrlågen i en skorsten, hvor den hvide røg gav osten en pæn ”solbrændt” kulør.    

En maj morgen 1956 gik det galt. Hele osteriet brændte. Heldigvis fik murermester Sørensen 
fra Villestofte  hurtigt bygget et nyt og større osteri med et separat rum med to skorstene til at ryge 
ostene.      

Inden de blev kørt ud til forhandlerne, blev mange af ostene drysset med et fint lag kommen. Der 
blev produceret både sødmælks- og skummetmælksoste.  

Da efterspørgselen efterhånden blev større, blev produktionen flyttet til kælderen, hvor der var 
et stort saltkar, som blev brugt til ostekar. Men det varede ikke længere end til starten af 
1940´erne, før garagen og de tilstødende bygninger blev inddraget og bygget om til osteri.       

Mælken til ostene fik osteriet i begyndelsen fra Ubberud Mejeri. Siden blev det Fuglevig Mejeri.  
Højsæsonen startede i marts måned og klingede lidt af ved ferietid. Der var altid lynende travlt 

op til alle højtiderne. Så blev der produceret ca. 1000 oste om dagen på den gammeldags facon, 
nemlig med hulske og dørslag. Størsteparten af produktionen var den store runde ost, men til sidst 
blev der også produceret oste i små bægre. Men den største afsætning var dog den runde, ægte 
fynske røgeost.  
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 Vallen blev købt af de 
omkringboende landmænd til 
grisefoder. Vallepengene blev brugt til 
en årlig udflugt til en kro for hele 
familien.  

Udviklingen fra en stor gryde via et 
gammelt saltkar til de store trækar, som 
kunne rumme 300-400 l mælk, tog ca. 
20 år. I begyndelsen af 60´erne blev 
trækarrene afløst af rustfri stålkar på 
hjul. Ligeledes blev træhylderne, hvor 
ostene stod, afløst af rustfri stålhylder. 
Rengøringen blev meget lettere. 
Vandforbruget var stort, men heldigvis 
havde osteriet sin egen brønd. Der blev 
leveret  ca. 12-1500 liter mælk om dagen. Der  
bruges ca. 2,5 liter  mælk til 1 ost på 800  Ostelageret  
(Privateje) gram.  

Til pinse i 1953 blev den ældste søn Gunnar, som i 1945 var blevet udlært som mejerist 1945 fra 
Verninge mejeri, kaldt hjem for at hjælpe til med produktionen. Der var store problemer med kvali- 

teten af råmælken. Gunnar fandt ud af, 
at mælken fra mejeriet skulle 
højpasteuriseres til 88 grader; derved 
fik man en bedre mælk at arbejde med.  
I alle årene har den nærmeste familie 
været meget involveret i såvel 
produktion som distributionen af 
Thranes røgeoste. Ostene  blev kørt ud 
tidligt om morgenen, så forretningerne 
havde dem til åbningstid. I løbet af 
formiddagen kom der en ny portion 
mælk fra mejeriet. Mælken skulle 
blandes og være klar til næste dag, hvor 
nye oste ved hjælp af hulske blev lagt 

op i dørslag.   
Kunderne kom langvejs fra. På vej  til  

og fra Jylland kom mange ind og købte røgeoste direkte fra røgeriet. En eftermiddag under 
rengøringen ankom en hel busfuld turister fra Frankrig og ville gerne have en rundvisning. Den 
klarede John Thrane, søn af Gunnar Thrane .    

I 1962 oprettede en anden af Frits og Elnas sønner, Knud Thrane, en afdeling i Tarup, som i dag 
føres videre af  barnebarnet Kent Thrane. Thranes Røgeost har i dag ændret navn til Thranes Mejeri  
Osteriet i Spedsbjerg blev ført videre af sønnen Gunnar Thrane og hans hustru Elly Thrane indtil 
1979, hvor en rygskade bevirkede, at Gunnar Thrane besluttede at lukke osteriet, da ingen af de 4 
børn havde lyst til at tage over. Bygningerne blev solgt til en vognmand.  

   
    
  

Gunnar Thrane  (Privateje)   
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Gunnar og Elly Thrane nyder firmaets sidste rygeost   (Privateje)  ”Gaagængerne”s  Dag!  

------------  
”Ugen”s  Slukefter - Konkurrence  slog  sin  egen  

 Rekord  i  Popularitet.  
  

Dette er en af overskrifterne på forsiden af Fyens Stiftstidende for mandag den 7. Maj 1934, 
som vi bringer, fordi vi på Korup-arkivet har fire fotokollager med motiver fra 
fodtursarrangementer, der blev afholdt  i begyndelsen af  1930’erne. Billederne blev i sin tid reddet 
fra at havne i affaldscontaineren, da den tidligere Slukefter Kro blev ombygget til kursuscenter. 
Billederne vidner om, at der var tale om velorganiserede arrangementer med mange deltagere. Det 
har fået os til at søge i Odense lokalhistoriske Biblioteks avissamling, hvor vi har fundet referater 
af afviklingen af ”Gaagængerturen til Slukefter”, en folkelig begivenhed, som fandt sted hvert år i 
maj måned i perioden fra 1932 til 1937.  

  
Arrangementet omtales hver gang meget fyldigt, ledsaget af flere fotografier. Det skyldes nok 

hovedsageligt, at det er Fyens Stiftstidende og søndagstillægget ”Ugen”, som selv står for 
arrangementet. Historisk set befinder vi os i disse år i en stormfuld periode. I maj 1932 rapporteres 
det, at flyveren Charles Lindberghs kidnappede søn er fundet dræbt, og herhjemme er der 
landbrugskrise med de laveste smørpriser siden 1898.   

  
I 1933 er Hitlers nylige magtovertagelse i Tyskland det dominerende emne, og det er 

tankevækkende i maj 1934 at se Nazitysklands første territorialkrav om indlemmelse af  Saarlandet 
omtalt på samme side som Gaagængerturen til Slukefter. At Fyens Stiftstidendes medarbejder i høj 
grad havde fingeren på tidens puls, viser følgende, lidt svulstige indledning til dagens begivenhed 
(1933):  
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Havde jeg ejet en Goebbels’ 
Talefærdighed, burde der være udsendt 
en Stemnings-Beretning fra ”Ugen”s 
Gaagængertur til Slukefter igaar, … det 
var et Masseopbud af Tilskuere og en 
Stemning og et Liv, som ganske 
overvældede  vore dristigste 
Forhaabninger til den store Dag.  
   
Mine fattige Ord kan ikke med 
tilstrækkeligt stærke Farver gengive det 
brogede  

Billede,som baade Graabrødreplads og  
Rugaards Landevej fremviste paa den 
Tid, da vor Medarbejder ved 
Mikrofonen fra et af Vinduerne i Fyens 
Stiftstidendes Ejendom paa 
Graabrødreplads bød Velkommen til 
”Ugen”s Gaagængerkonkurrence 1933 
og efter et kraftigt besvaret Leve for 
godt Kammeratskab paa Turen gik over 
til Udleveringen af Numrene og Starten 
af de enkelte Grupper.  
  

  
  

Forud for den store dag, en søndag i maj måned, var der gået en tilmeldingsperiode, der blev 
indledt ugen forinden med en stort opsat artikel i Fyens Stiftstidendes søndagstillæg ”Ugen”, som 
kraftigt motiverede læserne til at melde sig til den populære folkebegivenhed, som 
”Gaagængerturen til Slukefter” skulle udvikle sig til.  
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”Ugen”s artikel søndag den 15. maj 1932 havde denne 
overskrift:  
Af  artiklens indhold fremgår bl. a. følgende:  
  

Som en rask lille Foraarsspøg 
indbyder vi enhver Læser, der ikke er 
idrætstrænet Kapgænger eller Løber, 
til at deltage i en rask Spadsereturs-
Konkurrence til Slukefter.  Vi 
udelukker med Villie enhver, der har 
taget Idrætsmærket, for at alle 
almindelige Spadserende kan have en 
Chance, og deler yderligere 
Konkurrencens Deltagere i fire 
Grupper: Damer over 30 Aar, Damer 
under 30 Aar, Herrer over 30 Aar og 
Herrer under 30 Aar.   
  
Hvordan man kan deltage.  
  
Deltagelsen er gratis, og Tilmelding 
foregaar ved Aflevering af 
Tilmeldingsblanket i F.S. Centralen 
paa Graabrødreplads inden Torsdag 
den 19.  ds. Kl. 8 Aften.   
Ved Afleveringen af Anmeldelsen faar 
man udleveret et Legitimationstegn, 
som skal opbevares til 

Konkurrencedagen og bæres 
synligt under Kapgangen til 
Slukefter.  
  

Regler:  
1. Deltagerne skal under hele 

Turen bære det udleverede 
Kontrolmærke synligt.  

2. Paa Turen igennem Byen og til 
Overskæringen ved Tarup skal 
der gaaes paa Fortovene.   

3. Der maa ikke løbes.   
4. Deltagerne skal gaa i højre 

Vejside og maa ikke gaa i 
Flokke. Højst tilladte Antal Side 
om Side er to.   

5. Deltagerne skal til enhver Tid 
rette sig efter de udsendte 
Kontrollers Anvisning og er 
underkastet disses Afgørelser 
med Hensyn til mulig 
Diskvalifikation ved 
Overtrædelse af Reglerne.   

6. Dommernes Afgørelse er 
uomstødelig.   
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7. Deltagerne maa selv befordre sig hjem 
efter Turens Afslutning i Slukefter.   

8. Deltagelse i Kapgangen er helt 
paa Deltagernes egen Risiko.   

Det fremgår ikke ikke helt klart af avisreferaterne, præcis hvor mange deltagere, der hvert år 
meldte sig til i de 6 år fra 1932 til 1937,  
Gaagængerturene blev arrangeret, men 
det må have været adskillige hundrede, 
måske tusind eller mere.   

  
Deltagerne var ved tilmeldingen blevet 

inddelt i 4 grupper efter køn og alder, 
benævnt fra A til D, som efter den fælles 
velkomst kl. 9.30 sendtes af sted med 10 
minutters interval mellem grupperne. For 
dem, der måtte ønske det, havde 
arrangørerne stillet en lastvogn til 
rådighed for transport af  ”Deltagernes 
Overtøj til Slukefter, saa de efterhaanden 
ved Ankomsten derude kunde faa 
Jakkerne paa igen og gardere sig mod Forkølelser”   

Mødested Gråbrødreplads   
  
Avisreferaterne fortæller hvert år begejstret om, hvor mange tilskuere begivenheden tiltrak, i 

1934, f. ex. på denne måde:  
  

Slukefter-Konkurrencen blev  en 
stor Sukces  

  
6000 Mennesker overværede ”Ugen”s  

morsomme Arrangement .    
Et bølgende Menneskehav ad 

Landevejen fra Odense til Slukefter.    
  

Den levende Interesse for  det 
morsomme Arrangement gav sig 
Udslag i en imponerende 
Tilskuerskare, der allerede ved 9-tiden 
igaar Morges begyndte at samle sig 
paa Graabrødreplads, og som stadigt 
voksede, indtil den ved Startens 
Begyndelse fyldte hele Pladsen og 
strakte sig som et levende  
Baand langs hele Ruten ud til Slukefter. 

Avisen skriver  videre:  
  

              I Slukefter.    

  
   
  

Sjældent har vi set Rugaards Landevej                     Ustandselig kom der Biler og 
Cykli-          saa befolket som under Konkurrencen                  ster, og saa rungede 
Hurraraabene,          igaar. Vejen var helt fra Odense til Sluk-            da Repræsentant Willy 
Jensen passe-       -       efter tæt besat med Tilskuere, og da                     rede Maalet som 
den første i Gruppe A.          Tidspunktet for de første  Deltageres An-             Nu kom de 
øvrige Deltagere Slag i Slag, ,       komst nærmede sig, var hele Pladsen                   medens 
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Dommere og Kontrollører var           foran Kroen og flere Kilometer ind ad                 travlt 
beskæftiget, indtil sidste Deltager         Byen et myldrende Mennskehav, der                    var 
naaet frem.  
        begejstret hyldede de kække Gaagæn-                    
gere.                                                                                                                                                          
    
  

Det er klart, at mange af deltagerne på den ca.10.km. lange gåtur nåede at få skrabet skindet af 
storetåen eller få vabler på hælene. Til dette formål havde ”den kendte og afholdte Hr. Joost 
Hansen fra Odense Samaritterkolonne” hvert år indrettet en behandlingsstation på kroens 
gårdsplads, hvor han ”nænsomt badede smaa, yndefulde Damefødder i en mægtig Balje koldt 
Vand eller svingede Jodpenslen over en Vable, så man kunne nå at blive klar til at træde Dansen i 
Krosalen senere på Aftenen”.  

  
Det fremgår ikke af  ”Ugen”s indbydelse til arrangementet, at der skulle være 

”eftermiddagsdansant”, så initiativet hertil må sikkert tilskrives den driftige og populære vært på 
Slukefter Kro, Erik Hansen, der også plejede at sponsorere en kransekage som 
opmuntringspræmie til ældste deltager.  
  
Turens ældste deltagere var i øvrigt hvert år genstand for stor opmærksomhed. I 1934 berettede 
”Stiften” følgende:   
  

Det gode Humør herskede overalt og 
Gang paa Gang rungede Klapsalverne, 
naar de enkelte Deltagere naaede ind til 
Dommerbordet og blev opnoteret der. 
Begejstringen blev næsten orkanagtig, 
da den 89-aarige Hr. Lars Rasmussen 
ganske uanfægtet af Spadseretur og 
Jubel meldte sig ved Dommerbordet og 
fik sin Tid opnoteret:  

 Turen gjort paa 1 Time 49 Minutter.  
Stor Hyldest blev ogsaa den stoute 
gamle Chr. Vilh. Storm fra Assens til 
Del, som med sine 85 Aar var Turens 
næstældste Deltager, medens Hr. Hugo 
Høgsted kom ind som Nr. 1 blandt 
Deltagerne over 70 Aar, ogsaa en 
smuk Præstation. 

  
Den gang som nu er det ved den slags arrangementer en del af journalistens arbejde at opfange 

udtalelser af sportsudøverne i målområdet – helst inden, de har nået af få pusten igen. Om den 
gæve Hr. Storm berettes følgende:  
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”De nappede mig, gjorde de – 
Støvlerne!”, sagde den 85 aarige 
Assensborger, Hr. Storm, mens han for 
en undrende Skare Ungdom viste, at 
han trods Alder og nyligt overstaaet 
Spadseretur kunde baade hoppe og 
springe. ”Næh, jeg synes, jeg brugte 
for lang Tid”, beklager han sig, da vi 
lykønsker ham med vel gennemført Tur, 
”det var Tæerne, det var galt med på 
det sidste Stykke, og ikke Ben eller  
Lunger eller noget andet.”   
  
Den 85-aarige og den 89-aarige 
skiftedes til at passere hinanden paa 
Turen,   

men saa standsede Storm nogle 
Minutter for at hilse paa nogle 
Bekendte, og de Minutter kom han saa 
senere end sin ældre Konkurrent. I 
øvrigt var der nogle Tilskuere, der 
foreslog Hr. Storm at tage Jakken af, 
men han svarede: ”Nej, naar den er 
syet til mig, skal der ogsaa kunne gaaes 
i den!”   
  
Saadan sporede man det gode fyenske 
Humør allevegne og overalt – Turen er 
jo i øvrigt heller  ikke en lokal 
Begivenhed, men et fyensk Anliggende, 
hvad den store Deltagelse af udenbyes 
boende i sig selv er et Bevis paa.     

  
I ventetiden, mens deltagerne fortsat strømmede ind i målområdet og fik deres tid registreret, var 
der musikalsk underholdning. I 1934 hedder det:  
  
  

Det store Højttaleranlæg fra Vilh. A.  
Langs Radioafdeling under Ledelse af 
Ingeniør Nielsen fungerede upaaklageligt 
og glædede Tilskuerne med en 
underholdende Koncert, der varede lige 
til   
  

Kontrollen blev lukket efter sidst 
indkomne Deltager,  og Dommerne, 
Hr. Inspektionsbetjent Sick og Hr. 
Bogtrykker Maare,  trak sig tilbage 
for at gøre Resultaterne op.  
  

  
   Først på eftermiddagen forelå så de endelige resultater, og præmieuddelingen kunne foretages.  
I 1933 beskrevet som følger:  
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Bekransning af Vinderne.  
Præmieuddelingen i Krohaven under 

Tilskuernes og Deltagernes aandeløse 
Spænding  

  
Efter at Dommerne havde afsluttet 
deres Arbejde med Udregning af 
Rækkefølgen af de indkomne 
Deltagere, blev Vinderne proklameret 
fra Trappen ud til haven.  
  
”Vinder i Gruppe A blev …. ,” 
begyndte vor Medarbejder, medens 
Spændingen stod at læse i alle de 
mange Ansigter, der var rettet op mod 
Dommerkomiteen, og saa fulgte 
Præmieuddelingen, hvorefter 1. Vinderne  
samledes med Dommerne og and- Ankomst til målområdet 
re Assisterende til en munter Frokost, 
hvor der blev holdt en lang Række Taler, 
hvor bl. a. en Tilskuer udbragte et 
kraftigt besvaret Leve for ”Ugen” og det 
fornøjelige Arrangement af  
”Gaagængerturen 1933”.   

  
Saa flyttede det store B. & O.-   
Højttaleranlæg ind i Salen, og snart  gik 
Dansen lystigt til Tonerne fra den store 
Kæmpetragt. 

Ved dommerbordet  
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Frokostarrangementet var kun for 
vinderne og de specielt indbudte, 
hvorimod aftenens bal var for alle 
deltagere. 1937 danner dog en 
undtagelse derved, at der i krohaven var 
rejst et telt med fælles kaffebord og en 
sponsoreret flaske ”Abild-Most” til alle 
deltagerne.  

  
Vinderpræmierne var særlige, til 

lejligheden fremstillede sølvbægre, 
”Fyens Stiftstidende-Ugens 
SlukefterBæger”. Anden-præmierne var 
i 1934 et gratis abonnement på Fyens 
Stiftstidende for juli kvartal. Desuden 
var der hvert år opmuntrings- og 

trøstpræmier f. eks.til ældste mandlige og ældste kvindelige  
deltager. Det kunne være et mindre sølvbæger, blomster eller en kransekage. Alle vindere blev 
behørigt bekranset med friskt bøgeløv.   

Søndag den 9.maj 1937 afvikledes Gaagængerturen til Slukefter for sidste gang. Denne gang i 
øsende regnvejr i modsætning til de foregående 5 år,  men alligevel med stor deltagelse og ”mange  
Tilskuere, der under Paraplyer og Markiser vinkede til Kapgængerne. Slukefterturen er nu blevet 
landskendt. Den bliver filmet til Dansk Films-Revy, Radioavisen bringer de vigtigste Resultater, og 
paa hele Fyen følges Dagens Program med Interesse, fordi saa mange Deltagere er udenbyes”.  

Man kunne også i 1937 notere sig det hidtil bedste sportslige resultat, idet Hr. Peter Kramer 
gennemførte turen på imponerende 53 minutter og  30 sekunder med Hr. Karl M. Dybmose på 
andenpladsen med en tid på 54 minutter.  

Korup-arkivet har som nævnt fire fotokollager fra disse arrangementer. De er fremstillet ved at 
man af originale pressefotos fra Fyens Stiftstidende har lavet nogle udklip, som man så derefter har 
klæbet op på karton. De er ret enestående, for ved Schalburgtageaktionen i 1943, hvor Fyens 
Stiftstidendes ejendom blev bombesprængt, gik som bekendt hele avisens fotografiske 
arkivmateriale tabt.   

Vi vil ikke i dette skrift 
kunne yde de store fotokollager 
fuld retfærdighed, så vi må 
nøjes med herunder at vise 
nogle få situationer, som vi ved 
computerens hjælp har 
”klippet” ud af billederne:  

Skulle nogen af årsskriftets 
læsere have yderligere 
materiale om disse 
Gaagængerture til Slukefter 
liggende, eller skulle der være 
nogen, der som barn eller ungt 
menneske har hørt derom – 
måske endda selv har været 
blandt deltagerne eller 
tilskuerne, så vil vore 
lokalarkiver være meget taknemlige for et praj.  
Måske kunne der laves et interview til båndoptageren?  

Vinderne bekranses   

Fotokollage 1933   
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Ejendomsnavne    
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I folketællinger, kirkebøger og gamle sognerådsprotokoller træffer man ustandselig på navne på 
huse og gårde. En del findes endnu, men mange er gået af brug. Ubberud Arkiv forsøger at 
genopdage disse navne og finde ejendommenes beliggenhed. Indtil videre er der fundet ca. 200.  

I nedenstående liste finder man de navne, vi indtil videre har fået placeret i Ubberud og 
Hovhaven ejerlav. De øvrige vil følge. Numrene henviser til kortet på modstående side. Arkivet 
modtager gerne oplysninger og rettelser.  

  
1. Lunggård, Bøgevej 9. Navn efter ”Lungen”, et uopdyrket, fugtigt område.   

Gården lå indtil ca. 1900 længere mod øst.  
2. Kruuses hus, Ubberudvej 1. Oprindelig Lunggårdshus. Tidligere også             

kaldt Knud Jørgensens hus.  
3. Væverhuset, Tornemarksvej 133. Her var politikeren Aksel Larsens mor i        

pleje i 1870erne.  
4. Ubberudgård, Ubberudgårdsvej 6. Nuværende bygninger fra slutningen af         

1800-tallet. Stuehuset kraftigt ændret i 1990erne.  
5. Hovhaven, Hovhavevej 67. Omtrent på samme sted lå tidligere Hovhavehuset.  
      Ellekroghusene  omfatter  
      Hovhavevej 19, også kaldt Ved Hovhaven  6:   Lille 
Ellekrog, Hovhavevej 43.   
7:   Store Ellekrog, Hovhavevej 27. Nybygget efter brand.  
8. Ubberud Rytterskole. Opført ca. 1725, nedrevet 1930 for at give plads til       den ældste del af  den 

nuværende Ubberud Skole.  
9. Kirkemarkshuset, Hovhavevej 26  
      Lundehusene  på Troelsevej  omfatter  
10. Lundehuset, Troelsevej. Nedrevet. Lå umiddelbart før Troelsevej 34.  
11. Ubberud Smedie, som har eksisteret siden 1700-tallet, men nu er nedlagt som smedie.  
12. Ubberud Vestergård, som har afgivet en del jord til udvidelse af Ubberud Skole og sportsplads.  
13. Villa Mari, som er bygget i begyndelsen af 1900-tallet som  aftægtsbolig for enken fra Højbjerglund.  
14. Damhus (=Damkærhus?), Ubberudvej 82  
15. Ulkenberg hus (=Ulkenshus?), Ubberudvej 99  
16. Bøgelund, Middelfartvej 460. Tidligere kaldt Ny Ravnebjerggård.   

Den lå tidligere længere mod syd. Her lå også Rønnehus, som er lagt under Bøgelund.  
17. Ejershåb, Middelfartvej 450. Nedrevet og erstattet af nyt hus. Muligvis identisk med Givshåb, som         

skal have ligget nær ved Bøgelund.  
18. Bomhuset, hvor man opkrævede afgift af bønder, som transporterede  varer til byen. Lå på nordsiden               

af Middelfartvej, over for nr. 484. Nedrevet.  
19. Bodal. Middelfartvej 448.  
20. Bloksbjerg. Middelfartvej 484. Kaldes nu Bakkely eller Birkely.  
21. Bakkely, Middelfartvej 484  
22. Bækhus. Ubberudvej 111 23. Dalbo, Middelfartvej 446.  
24. Ubberud store Fattighus og do. lille Fattighus lå på Ubberudvej nord for den                   nuværende 

campingvognsforretning. Nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet.    
25. Ubberud Mejeri, Ubberudvej 121. Nedlagt, nu campingvognsforretning.  
26. Ubberud Brugsforening, Middelfartvej 491. Nedlagt, nu cafeteria.  
  
      Annesholm lå muligvis nær krydset Troelsevej-Ubberudvej       
Blæsenborg lå angiveligt nær Kalørvej 25         Knagehuset  skal have ligget på Troelsevej over for Nymarken.    
      Åmarkshus er endnu ikke stedfæstet.    

Forsamlingshusene – Folkelige samlingssteder.    
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Generel beskrivelse af et forsamlingshus  
Ref .af  Redegørelse fra kulturministeriets forsamlingshusudvalg    ”Huset i sig selv var af primitiv art, men dog ret anseligt efter sin tid. Fra vejen kom man ind i en 
forstue, hvorfra der var indgang til et Køkken til højre, en lille samlingsstue til venstre og salen lige 
for. Selve forsamlingssalen havde ikke noget loft, men taget bares af høje træbuer, nogle steder 
beklædt med høvlede brædder, der sammen med røde, fugede, evt. pudsede og kalkede 
teglstensvægge gav rummet et festligt præg. Over samlingsstuen og køkkenet var der en balkon. 
Langs hele den modsatte gavl fandtes nogle ribber og midt i salen evt. bomme, der sammen med 
tovene og de øvrige gymnastikredskaber straks fortalte om en af husets funktioner – som 
gymnastiksal. Langs sidevæggene var der faste bænke, og til salens udstyr hørte et antal smalle, løse 
bænke uden ryglæn og en talerstol, der angav husets anden vigtige funktion – som foredragssal. De 
1600-1700 forsamlingshuse, der er bygget igennem i slutningen af 1800 tallet og i begyndelsen af 
1900 tallet, har haft en betydning for sognene, som vanskeligt kan overvurderes, Derfor gøres der 
også et stort arbejde for at bevare dem.    
  
 I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste fælles – derfor vil  folk gerne 
bevare det.      
På det tidspunkt Korup-Ubberud forsamlingshus blev bygget, var foreningslivet blomstrende overalt 
i Danmark, og andelsbevægelsen med de første mejerier og slagterier var ca. ti år gamle. Den første 
lov om alderdomsunderstøttelse blev vedtaget samme år, og kun enkelte velhavende  folk betalte 
statsskat. Langt de fleste jævne folk på landet var imod regeringen og også imod kongen (Christian 
den 9.) og forsvaret. Højre var regeringsparti, medens venstre, der var langt det største parti, var i 
opposition. I modsætning til de fleste sogne var der mange højretilhængere her i Ubberud; det har 
nok først og fremmest skyldtes, at sognefogeden Chr. Poulsen, Spedsbjerg var meget respekteret og 
tidligere folketingsmedlem.  
Derfor står der også i vedtægternes pgf. 1:  Det der foregår i huset, skal ”udfra grundlovens stade 
styrke og vække interesse og kærlighed for alt, hvad der angår konge, forsvar og fædreland, samt 
fremme almen folkelig oplysning”. .  
  
I alle sogne er der gjort et stort arbejde for at bevare de gamle forsamlingshuse; det gøres der også i 
Ubberud sogn, og endnu lever forsamlingshuset, selv om alderen sætter sine spor.   
           
  

   
Ubberud Forsamlingshus  
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.  
  
  
  
  
             Forsamlingshuset 1939, Huset bagved er toiletter (Das)  
  
    I starten af 1891 mødtes nogle borgere i Korup-Ubberud kommune med det formål at undersøge 
muligheden for at bygge et forsamlingshus i kommunen og at indkalde til en stiftende 
generalforsamling.  
 Allerede i foråret samme år den 31. marts blev der ved et møde på Slukefter Kro (senere Frederik VI’s 
Kro) taget initiativ til udformning af lovene for interessentskabet Korup-Ubberud forsamlingshus, og 
allerede samme aften blev der købt grund af Anders Andersen, Ubberud. Grundens pris blev fastsat til 
100,00 kr.  
  
 Afskrift fra første møde ang. bygning af forsamlingshus for Korup og Ubberud på Slukefter 
Kro:  
  
Interessentskabet Korup-Ubberud Forsamlingshus afholdt generalforsamling i Slukefter Kro den 31.  
marts 1891.  
 Følgende sager behandledes.  
Generalforsamlingen åbnedes af formanden for forretningsudvalget Ole Hansen, Dyregrav Væde, 
der foreslog gårdejer Chr. Povlsen, Spedsbjerg, til dirigent.  
Den foreslåede valgtes enstemmigt af generalforsamlingen.  
Formanden oplæste det samlede og af forretningsudvalget foreslåede lovudkast.  
Dirigenten satte derefter hver enkelt lovparagraf under forhandling, der behandledes og vedtoges, 
som loven foran i protokollen er underskrevet og af forretningsudvalget underskrevet.  
Det bestemtes af generalforsamlingen, at forsamlingshuset skulle bygges i Ubberud by.  
Derefter tilstod gårdejer Anders Andersen, Ubberud, at afstå en skæppe land af hans grund langs 
eksercerpladsen til en pris af 100 kr. Alle udgifter ved fraskilning påhviler interessentskabet.  
Generalforsamlingen vedtog, at andelshavere i Ubberud sogn udbetalte 500 kr. til andelshavere i 
Korup sogn, hvis disse sidste andelshavere i sidstnævnte sogn i forening med andre mulige byggede 
et forsamlingshus. Dog kan summen ikke fordres udbetalt før efter et tidsrum af tre år.  
Ligeledes vedtog generalforsamlingen at lade bestyrelsen bestemme bygningens størrelse. 
Til revisor valgtes gårdejer Chr. Povlsen, Spedsbjerg, og skolelærer Larsen, Ubberud.  
Til bestyrelse valgte generalforsamlingen det afgående forretningsudvalg, nemlig gdr. Lars Hansen, 
Troelse, gdr. Anders Andersen, Ubberud, tømrer Chr. Hansen, Ubberud, limfabrikant Wich, 
Blommenslyst, gdr. Ole Hansen, Dyregrav Væde, gdr. Rasmus Hansen, Holegård, gdr. Anders Hansen 
den yngre, Korup.  
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Bestyrelsen supplerede sig og valgte sine bestillingsmænd.  
Til formand valgtes gdr. Anders Hansen den yngre, Korup.  
Til næstformand valgtes Ole Hansen, Dyregrav Væde.  
Til kasserer gdr. Anders Andersen, Ubberud.  
  
Generalforsamlingen sluttede  
Protokollen aflæst og underskrevet.  
  
I loven (vedtægten) der blev skrevet før huset blev påbegyndt 
og endelig vedtaget ved første generalforsamling den 31. 
marts 1891 står der i § 1, at det der foregår i huset skal ”udfra 
grundlovens stade styrke og vække interesse og kærlighed for 
alt, hvad der angår konge, forsvar og fædreland, samt 
fremme almen folkelig oplysning”.   
I § 15 står: en parthaver kan ekskluderes, hvis han i eller uden 
for foreningen agiterer mod kongen, fædrelandet eller 
forsvaret.   
Disse lovbestemmelser blev senere slettet i sadelmager 
Madsens formandstid, men i § 13 står der følgende: ”Dog 
vil  
§ 1 ikke kunne forandres uden at foreningen ophæves. Så rent juridisk gælder de nok endnu.  
 På et senere møde den 4. april 1891 blev forskellige opgaver 
vedrørende opførelsen uddelegeret i 8 punkter.  
  

1. Det overdrages til tømrer Chr. Hansen, Ubberud, at lave overslag til tegning.  
2. Samme tømrer og Anders Hansen, Korup, bemyndiges til i forening at give et forslag til 

betingelser til fremlæggelse ved licitation.  
3. Anders Andersen, Ubberud, besørger (valgt af 
bestyrelsen) fraskilningen af den af interessentskabet købte 
jordlod, hvor forsamlingshuset skal opføres.  
4. Ole Hansen valgtes enstemmigt til at forestå lovens 
stempling samt partbrevenes udstedelse.  
5. Anders Andersen, Ole Hansen og Lars Hansen 
bemyndiges til at foretage indkøb af mursten, harpesten og 
kampsten.  
6. Rasmus Hansen og Lars Hansen sørger for 
tilvejebringelse af lånekapitalen.  
7. Anders Hansen, Wich og Chr. Hansen køber 
tømmer, skifer og kalk.  
8. Anders Andersen forestår og har opsigt med 
bygningens opførelse.  
  

Den 18. april blev der købt mursten til en pris af 22 kr. pr.  
1000 stk. (bl.a. leveret fra Højbjerglund).  
 Ved et senere møde d. 28. april bliver det vedtaget at fremlægge papirerne til eftersyn på 
Blommenslyst Kro med henblik på licitation for opførelse af bygningen.  
 Den 16. maj 1891 bliver tømrer Chr. Hansen godkendt som entreprenør, og Chr. Hansen godkendes 
tillige til at levere en favn kampesten, samt at afhente skifersten i Odense, som kostede 23 kr. til hele 
bygningen.  

Sognerådsformand Lars Hansen  
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 Senere bliver partbrevene udleveret, og medlemmerne bliver indført i kassebogen mod betaling af 
anparterne senest den 1. august.  
  
Papirer vedr. køb af grunden.  
  
 Fyens Stiftamt har under G.D. kommuniceret mig 
Indenrigsministeriets Skrivelse af 17. ds. sålydende: ”I 
Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af  21. f. 
m. hertil indkomne andragende approberes herved i Henhold 
til Fgd. 3 Dec. 1819 Udstykningen af A. Andersens Gårds 
Jorder Matr.  
Nr. 5a, 7a, 26,27 og 29 Store Ubberud samt Matr. Nr. 10  
Højbjerg, Ubberud Sogn tilsammen af  
 Hartkorn: 10 Td. 6 Skp 1 Favn 1½ Alb. Gammelskat: 123 Kr.  
31 Øre.  
 Kortet over Matr. Nr. 5a er blevet attesteret og udsendt til 
Odense Amtstue til Indløsning af Landinspektør Andersen 
med 1 Krone.  
 Sluttelig tilføjes, at der i henhold til Lov af 23. januar 1862 § 
6 ikke til Parcellen Matr. Nr. 5d har kunnet overføres nogen 
del af de bemeldte Matr. Nr. 5a i Forening med Matr. Nr. 5c 
og 25 sammesteds påhvilende tingfaste vederlag for 
Kongetiende eller af de bemeldte Matr. Nr. 24, 25, 26 påhvilende vederlag for Præstetiende.  
 Hvilket herved tjenstlig meddeles .        sign.  
  
Den 9. august1891 bliver den første vært udpeget, og valget falder på høker Peder Jensen, Ubberud 
Mark. Der blev ligeledes antaget musikere. Valget faldt på Lars Andersen, Trøstrup Mark, og som 
assistent Hans Hansens søn Torpestedet, Ubberud sogn.  
Ved næste møde gik værten ind på følgende betingelser, nemlig: At holde huset rent, inde såvel 
som ude, inklusive inventar. Olien til petroleumslamperne leverer foreningen. Der blev samtidig 
vedtaget takster for beværtningen.  
  

 1 Bajer  13 Øre – 2 for 25 Øre  
 1 Kaffe  13 Øre – 2 for 25 Øre  
 1 Toddy  13 Øre  - 2 for 25 Øre  

1 Sodavand 10 Øre 1 
Stk. Smørrebrød 5 Øre 
1 Snaps  4 Øre.  
  
Værten betaler afgift til foreningen af beværtningen, 2 øre pr. bajer til foreningens kasse, samt 
bespiser musikken med smørrebrød eller 1 bajer og 2 snapse.  
Ved indvielsesfesten gav bajerafgiften 12 kr. Det vil sige, at der blev solgt 600 bajere. Lad os håbe, 
der var mange mennesker, og at de var nogenlunde lige tørstige.  
På ovennævnte møde blev det bestemt at lade Chr. Hansen opføre en latrinbygning. Prisen på denne 
foreligger ikke.  
På næste møde fastsattes datoen for rejsegildet til d. 14. oktober, samt at parthavernes tjenestefolk 
og klubmedlemmer kan deltage i dansen mod et vederlag på 35 øre i entré.  
Ved et møde d. 18. september antoges en garderobemand ved navn Morten Jocumsen, som 
forpligtede sig til at betale 1/3  af indtægterne  til foreningens kasse. Der bliver samtidig hyret en 
billetsælger ved navn Chr. Hansen til en pris af 2 kr. i dagleje.  
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Samtidig blev det besluttet, at dansen skulle slutte kl. 12 nat, samt at Anders Andersen bestiller 
talerne til gildet. Kuvertprisen sættes til 1 kr.  
Den 24. oktober fastsættes det, at indvielsen af forsamlingshuset finder sted d. 22. november, og at 
alle har adgang.  
At huset efter indvielsen har været fyldt med aktiviteter, fremgår af de aftaler, som bestyrelsen har 
truffet med forskellige.  
Den 5. december indgås en aftale med proprietær Bang, Kalørgården, at fra 1./1. 1892 kan det nye 
sogneråd i en periode på 3 år benytte lokalerne for en pris af 20 kr. årlig.  
Der blev senere truffet aftale med den konservative forening om en fest, samt et årligt foredrag til 15 
kr., hvoraf festen skulle koste 5 kr. Samtidig forbeholdt forsamlingshuset sig ret til at kræve afgift af 
værten som tidligere aftalt.  
Der blev også lavet en aftale med herredsfoged Jørgensen om at opretholde ro og orden ved fester. 
Det fremgår af regnskabet, at en politibetjent fra Bolbro fik 5 kr. for at holde opsyn med gemytterne.  
  
Uddrag af ”Love for Interessentskabet for Ubberud Forsamlingshus.”  
§9     Møder med Foredrag i konservativ Retning, festlige Sammenkomster m.m. afholdes efter               
Bestyrelsens Bestemmelse. Ved disse kan ikke-Medlemmer med Bestyrelsen Tilladelse            
Indføres ved et Medlem.   
  

§10 Ved offentlige Møder og Sammenkomster skal i det mindste et af Bestyrelsens  
  Medlemmer være til stede og i Tilfælde af  Uorden har det tilstedeværende Medlem af 

Bestyrelsen fuldkommen disciplinær Myndighed og kan både kræve Lydighed og 
Tilstedeværendes Assistance, endog at bortvise Urostifterne. Hvis nogen mener sig  
forurettet, har han senere at indgive Klage til den samlede Bestyrelse.  
  

§15   Generalforsamlingen kan på Forslag af Bestyrelsen ekskludere et Medlem, der 
tværtimod disse Loves Aands Lydende i nogen Måde, det være sig i eller uden for 
Foreningen, agiterer mod Kongen, Fædrelandet eller Forsvaret, som på det givne          
Grundlag fremdeles vil og må udvikle sig - - - - - -  
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UDGIFT   
for opførelsen af bygning for Korup Ubberud Forsamlingshus i Ubberud året 1891  

  
 Forhandlingsprotokol                               3,00  
 Tømrer Chr. Hansen for arbejde på huset                 945,00  
   Partbrev med love            14,50  
 Avertissement til licitation over bygning                 2,58  
 Mursten fra Højbjerglund (Brandt)          200,00  
 Avertissement                 28,25  

Peter Hansen Bøgelund for 1 ¾  favn harpesten       43,66  
 Mursten og gulsten fra Højbjerglund      694,20  
 Vinduesruder            33,00  
 Saltsyre til vask af muren           12,99  
 Tømrer Chr. Hansen for kørsel        122,75  
 Smed Anders Hansen for smedearbejde        85,38  
 Betalt for kalk          141,20  
 Bødker Poul Larsen for 2 lokumsbaljer          9,00   

Murer Hans Jørgensen for murerarbejde på retiraden      20,70  
Jernstøberiet for kulovn, komfur, rensedør og rør      97,88  

 Tømrer Chr. Hansen for overarbejde på huset      100,00  
 Til samme for materialer til retiraden       58,62  
 Til samme for møbler til huset         49,50  
 Til samme for Zinkplade           1,25  
 Til P. Hansen Bøgelund for 2 læs harpesten                            9,66  
 Honorarer til landinspektør         18,00  
 For lamper og glas            48,31  
 Smed Hansen for smedearbejde til retiraden         5,86  
 Hegn om huset           10,00  
 3 læs grus a 35 øre til grusning ved huset        1 ,05       

 Mads Brandt Højbjerglund for 150 mursten og 100 fliser til gangen   42,00  
 For byggegrund til huset                          100,00  
 Til tømreren for skifer, brædder og søm                      2184,48  
 Til kalkværk for 3 ½ td. Kalk         13,10  
 Lås og hængsler           68.23  

  Sum                            5477,60      
    

  
Man bemærker, at prisen på taget udgør næsten halvdelen af byggesummen.  
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Forsamlingshusets historie og benyttelse siden bygningen i 1891 er hentet fra 
protokoller og regnskabsbøger.   Eksempel på udleje af salen eller lille stue i 
1908:  

 Lejerens navn        Pris  
 Foredragsforeningen (juletræ)      5,00  
 Missionsmøder (á 3 kr pr aften)      6,00  
 Foredragsforeningen (gymnastikdirektør Schrøder)    5,00  
 Generalprøve på dilettantforestilling  (hele huset)                      87,61  
 Møde om oprettelse af sygeplejeforening (salen)    2,00  
 Generalforsamling i sygeplejeforening (salen)    2,00  
 Møde sygeplejeforeningens bestyrelse (stuen)    1,50  
 Missionsmøder af indre mission (salen)     6,00  
 Foredragsforeningen (pastor Eller)      3,00  
 Valg til Hjælpekassen          
 Foredragsforeningen  (pastor Hansen)    3,00  
 Fest for dilletanterne      
 Sygeplejeforeningens bestyrelse      1,50  
 Foredragsforeningen høstfest og dans      5,00  

Årsfest for parthavere  
 Foredragsforeningen  (Grønland)      3,00  
 Forsvarsmøde (Danske kvinders forsvar)    3,00  
 Andespil      

Børnenes juletræ  
Sognerådsmøder og konfirmationsforberedelse                                70,00  

 Menighedsrådet        5,00  
 Vaccination         5,00  

  
Et lille eksempel på anvendelsen af forsamlingshuset til foredrag og møder.   
  
Hvis nogen skulle have arkivalier fra foreninger, eller ved, hvor der er arkivalier, vil 
arkivet meget gerne låne dem til affotografering.    
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Bestyrelsen for Interessentskabet Korup Ubberud Forsamlingshus afholdt møde i 
forsamlingshuset lørdag den 5. dec. 1891  
  

1) Som Vederlag for Indvielsesfesten i Forsamlingshuset betalte Værten 12 Kr. (skriver tolv  
Kroner)                                                                                                           

2) Tillige var Proprietær Bang, Kalør mødt for på det samlede Sogneråds Vegne at akkordere 
med Bestyrelsen for Forsamlingshuset angående Sognerådet, der ønskede at tage 
Forsamlingshusets Lokaler  i Brug ved Sognerådets Møder og lign.  

3) Akkord opnåedes, Sognerådet har Lokalerne til Rådighed, opvarmede og renholdte i et 
Tidsrum af 3 Aar fra Nytår 1892 at regne for et årligt Vederlag af 20 Kr.  

  
2. Bestyrelsesmøde den 10. oktober 1906  
Bestyrelsen har besluttet at overlade en sangforening, hvis en sådan bliver stiftet, den lille stue for 
en årlig leje af 10 kr., hvorimod de selv skal sørge for varme, lys og stuens renholdelse. 
Sangforeningen må ikke holde møde på aftener, hvor stuen bliver benyttet af sognerådet eller 
Bestyrelsen. Denne vedtagelse gælder for en ugentlig sammenkomst.  
(Der fyres med kul/brænde i kakkelovn og olie til lamper).  
Et andragende fra danselærer Jørgen Olsen om leje af forsamlingshuset kunne ikke bevilges. 
På grund af at den gamle talerstol ikke kunne omforandres tilfredsstillende, har bestyrelsen 
vedtaget at anskaffe en ny.  
  
Bestyrelsesmøde den 24. oktober 
1906. Bestyrelsen har lejet 
salen ud til danselærer 
Schønning, Ryttergade 
Odense til afholdelse af 
danseskole for en leje af 32 
kr. for 16 aftener. Pengene 
betales den første aften, der 
afholdes danseøvel- se. Der 
må ikke være beværtning i 
huset under øvelserne, 
ligesom han ej heller må 
tage nogen ind for en enkelt 
aften.         
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Generalforsamling den 17. marts 1914  
Som ny vært i forsamlingshuset antoges gæstgiver P. Hansen, 
Blommenslyst på følgende betingelser.   
Beværtningen overtages fra 1. januar 1914, og gælder for et år, for hvilket der betales et beløb på 50 
kr, som indbetales inden udgangen af 1914.  
Det overdrages til købmand R. Jensen, Ubberud at levere den fornødne petroleum, som bruges i  
forsamlingshuset ifølge regning  
  
Bestyrelsesmøde den  16. januar 1918  
  
Regnskabet for andespillet den 11. november blev opgjort   

 Indtægt:  
Ænder     
135,19 kr. 11 medlemskort á 0,50       
5,50 kr.  9 medlemskort á 0,25       
2,25 kr. Dansebilletter     
53,40 kr. Garderoben        
2,66 kr.  

    
Udgift:  

199,00 kr. 
Gåsen     13,00 kr.  
Ænder     28,00 kr.  
Musik     17,00 kr.  
Billetsælger      3,00 kr.  
Politi Jensen      8,00 kr.  
Forlystelsesskat   10,00 kr.  

                        109,68 kr.   Møder:    
Foredragsforeningen  84,00  for 4 møder á 21,00 
Husmandsforeningen    2,00   
Hjælpekassen    6,00   
Menighedsrådet    6,67   
Sygeplejeforeningen    4,00   
Konfirmation  50,00   
Vaccination     5,00   
Sygekassen     0,00   
Sognerådet   20,00    

      93,67 kr.  
  
  
Bestyrelsesmøde den 4. maj 1921.   
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På grund af elektrisk lys i Ubberud by blev det vedtaget at indlægge elektrisk lys i forsamlings- 
huset  
Det vedtoges at lade formanden og Marius Hansen, Chr. Petersen og Jens Jensen tage ud at bese andre 
forsamlingshuse, der har elektrisk lys, og derved danne et skøn over, hvor mange lamper der skal 
bruges, og ligeledes, hvor lamperne skal anbringes.  
  
Bestyrelsesmøde den 21. september 1921  
.  
Det vedtoges at lade loftet i salen male, samt loft og sider på balkonen. Arbejdet overdrages til maler 
Klyver, Slukefter til en pris af  225 kr.  
Det vedtoges at kalke og reparere væggene over hele huset. Arbejdet overlades til murer Hans 
Larsen.  
Det vedtages at anskaffe nye rør til kakkelovnen i den lille stue.  
Det overlades til formanden og Marius Rasmussen at anskaffe de lamper, der skal bruges i 
forsamlingshuset til elektrisk lys  
  
Bestyrelsesmøde 31. maj 1924  
  
Det overlades til Martin Hansen at kalke hele huset indvendig, med undtagelse af lille stue, samt 
mure komfuret om for en pris af 35 kr.  
Det vedtages, at gymnasterne skal betale 30 kr. for brug af huset for vinteren 1923 og 1924 
til 1. april  
Bestyrelsesmøde 20. august 1940  
  
Emne: Mørklægning af husets vinduer.  
Det overdrages snedker Lasse Nielsen at mørklægge husets vinduer med listerammer, påsat 
mørklæg- ningspapir for en pris af 40 kr for det hele. Det skal være færdig til den 10. september 
1940 .  
  

Generalforsamling 18. maj 1943  
  

Punkt på dagsordenen: Bemyndigelse til 
forsamlingshuset at foretage tilbygning 
til forsamlingshuset for et beløb af 
25.000 kr.  
Tilbygningen vil bestå af en veranda, et 
toilet med bruser og scenebygning. 
Verandaen bygges langs siden af huset, 
scene og toilet ved husets sydgavl. 
Sognerådet har skænket 
forsamlingshuset den fornødne jord til 
udvidelse af huset.  

  
  

  
Generalforsamling 14. marts 1944   
  
Ændring af forsamlingshusets love:  
I pgf. 9 udgår : ” i konservativ retning”.  
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I pgf. 12 tilføjes: Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt for husets økonomi, lade foretage 
opkrævning af ekstrabidrag, som da gælder pr. medlem og ikke pr. andel.  
  
  
   
Bestyrelsesmøde  13. august 1957  
  
Det nye gulv i sal og veranda blev besigtiget. Det blev 
vedtaget at opstille oliekaminer og sætte hårde plader på 
nederste halvdel af væggene i den store sal. Endvidere 
vedtages det at lade den store sal male, undtagen loftet. 
Alt sammen afhængigt af, om der kunne lånes 3-5000 kr.  
i sparekasserne.  
  
Bestyrelsesmøde den 18.maj 1960.    
  
Det blev vedtaget at optage lån til nye toiletter i 
kælderen og garderobe i lille stue.  
Rummet med de gamle toiletter blev renoveret, og der 
blev indrettet samlingsstue.  
  

  Bestyrelsesmøde den 24. maj 1966.          Sadelmager Einar Madsen, mangeårig          formand for 
forsamlingshuset  

  
Man drøftede indkøb af varmluftanlæg fra firmaet ”Fyns Kul” og efter besigtigelse af tilsvarende 
anlæg i andet forsamlingshus, hvor det fik en rosende omtale, blev det vedtaget at afgive bestilling 
på anlægget til en pris af ca. 21.000 kr.   
  
  
  

      
Udvidelse igen !    

I 1977 blev der igen behov for en udvidelse, køkkenet var blevet for lille, og det opfyldte ikke de 
krav kunder og sundhedsmyndighederne stillede til lokaler, hvor der blev tilberedt fødevarer.   
Derfor var der ikke så mange muligheder, lukke eller opfylde kravene. Heldigvis var det muligt på 
daværende tidspunkt at optage lån - til høje renter, som alle ved, der kan huske tilbage til perioden 
efter oliekrisen.   
Lokalarkivet har desværre endnu ikke protokol og regnskab fra den periode. Men efterfølgende lille 
notat fortæller lidt om prisniveauet.   

  
  
  
Opgørelse over byggeomkostninger vedr. køkken i Ubberud forsamlingshus 1977  
  

 Murerarbejde og  tag     47.959,80  
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 El-install.       17.575,45  
 Kloak         7.184,45  
 Gulvbelægning        5.727,00  
 VVS install       25.362,66  
 Maler         4.266,45  
 Snedker       16.503,32  

   
 I alt                         124.538,90 kr.      

    
  

 
Forsamlingshusets køkken 2006  

  
            

Ubberud forsamlingshus 2006.    
Ubberud forsamlingshus har i de senere år opnået en god fremgang på udlejningerne, hvilket vi i 
bestyrelsen tror skyldes en god vedligeholdelse og den påbegyndte renovering. For ca. 6-7 år siden 
omlagde vi det gamle kreditforeningslån, der blev optaget, da køkkenet blev udvidet og renoveret.  
Det medførte, at vi med den samme terminsydelse kunne foretage nogle meget nødvendige 
forbedringer af huset. Vi fik bl.a. ordnet noget udendørs tømrerarbejde, nyt tagpap på 
køkkentilbygningen og et længe tiltrængt nyt rækværk mod den offentlige parkeringsplads. Der blev 
også råd til ny gulvbelægning i entre og garderobe, ligesom vi fik malet den store sal og indkøbt 
gardiner, scenetæppe og 60 nye stole til salen.  
Dette pyntede gevaldigt på huset, og interessen for at leje huset steg hurtigt.  
Vi var også blandt de heldige, der fik penge, da Ubberud Brugs desværre lukkede. Vi blev tildelt 
54.000 kr., der blev anvendt til nye vinduer og lamper i verandaen.   
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 Det stigende antal udlejninger, samt overvågning af driftsudgifter i huset, har medført, at 
økonomien i huset ser væsentlig bedre ud, og der har været penge til at udføre en del påtrængende 
vedligeholdelsesarbejder.  
Det ville være rart, hvis der kom nye parthavere, således at huset er sikret i fremtiden, da vi synes, at 
Ubberud Forsamlingshus er og har altid været et aktiv for området.  
Som anpartshaver betales der pr. anpart for tiden 250,00 kr. om året, men som huset udlejes for 
tiden, og da udlejningen er stigende, vil beløbet ingenlunde stige.   
Når vi taler om fremtiden, vil vi i bestyrelsen fortsætte med at renovere huset i takt med, at vi får 
penge til det. For selv om vi har fået lavet meget, har vi stadig mange ting, som kunne trænge til en 
omgang.  
Et ønske for fremtiden er, at det kunne være godt, hvis huset kunne anvendes til andre formål på 
hverdage, således at huset blev brugt mest muligt. Hvis nogen ligger inde med gode forslag eller har 
lyst til at sætte noget i gang, hører vi gerne fra jer.  
  
Med venlig hilsen  
  
Lene Birkemand Hansen  
Formand Tlf. 
65 96 71 31   
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  Erik Poulsens arbejdsliv  
40 år som landpost  

  
Som 15-årig kom jeg ud at tjene ved landbruget. Jeg arbejdede på forskellige gårde og var 

indstillet på at blive landmand. Som 18 årig kom jeg hjem for at hjælpe min far. Han havde 
ejendommen, der senere blev til Middelfartvej 410 i Blommenslyst. Men jeg kunne jo godt se, 
at det ville blive svært at spare penge op til at købe eget landbrug.  

 I 1959 søgte jeg derfor ind til Postvæsenet. Jeg kom op til nogle optagelsesprøver, som 
jeg bestod. Der var ikke på det tidspunkt nogen ledige ruter, 
så jeg måtte vente, til der blev noget.  

 Postmester Grauslund i Odense havde fået den gode ide, at 
der manglede et posthus i Blommenslyst. Blandt flere 
ansøgere faldt valget på Middelfartvej 410, der jo var min fars 
ejendom, og min far blev postekspeditør. Det var heldigt for 
ham, da han havde fået dårlig ryg og derfor havde svært ved 
at passe landbruget.  

Der blev oprettet to postruter; ruter, der tidligere havde 
hørt under Holmstrup og Korup. Jeg fik så den ene rute, men 
jeg skulle først på indøvelse på Holmstrup station for at lære 
at være post. Det blev tre dage med Post Sørensen og derefter 
en dag alene. Det var hårdt; der var jo ingen gadenavne eller 
husnumre, kun stednavne. Næsten alle holdt Fyns Tidende og 
der var også mange ugeblade, så det var med at holde ørene 
stive. Man lærte også, som Post Sørensen sagde: ”Du må 
aldrig tage et æble eller andet, der ligger i haven, medmindre 
folk tilbyder dig det”.  

Den 1. september 1960 startede postekspeditionen op i en af         Erik Poulsen   
(Privateje) stuerne på min fars gård, der var lavet om til kontor. Jeg skulle starte som aspirant. Det 
skulle man være i 2 år, inden man kunne blive fastansat  

Min kollega var Karl Hansen, der kom fra Holmstrup og min bror Arne skulle afløse i 
ferierne. Min rute var Ravnebjerggyden, Middelfartvej på begge sider fra kroen til 
kommunegrænsen til Vissenbjerg, Radby, Spedsbjerg, Gundersø, Ubberud, Hovhavevej og lidt 
af Kalørvej. Jeg havde over 100 Fyns Tidende med. Det fyldte godt på cyklen.   

Det største arbejde var dog, når der skulle udbetales folkepension. Da havde vi mange 
kontanter med ud.  Folk og alle forretninger betalte deres regninger til landposten.   

Da jeg startede, var der 2 købmænd i Ravnebjerg, en i Spedsbjerg, købmand Bertelsen i 
Ubberud, samt Ubberud Brugsforening. De fleste penge var i kontanter, så man fik lært 
hovedregning. Der var jo ikke noget der hed lommeregnere. Vi skulle også opkræve penge for 
rigstelefonen en gang hvert kvartal, og vi skulle føre avis og ugebladsregnskab.   

Til jul var der jo rigtig meget post, så det var nogle meget lange arbejdsdage, og man var 
meget træt, når man kom hjem. Jeg var så heldig, at Preben Jønsson, der havde bil, tilbød at 
køre for mig de sidste dage før jul. Han havde jo fri, da han var lærer på Ubberud skole.  

   Jeg havde mødt Ulla og vi byggede hus på Vejrup Vej. Vi blev gift i 1963 og har derefter 
fået tre drenge. Til vores bryllup havde beboerne på min rute samlet ind til en gave til os. Vi 
inviterede derefter dem, der havde givet til gaven, til en sammenkomst i forsamlingshuset.  

I 1965 var der kommet nogle ruter med bil. Jeg var en af de første, der fik bil. Det var en stor 
hjælp.   

Jeg skulle selv hente min bil på Amager, så jeg fik lært bilen at kende, inden jeg skulle ud at 
køre post i den. Ruterne blev dog større. Nu fik jeg også Dyregravvæde, Horsehaven, 
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Blæsbjergvej, Troelse samt Ryggemose med. Nu skulle vi også have alle pakker med. Det var 
også en stor hjælp til kunderne. Da vi cyklede, havde vi kun de pakker med, vi kunne have på 
cyklen.  

Karl Hansen stoppede i 1970, og vi fik i stedet C.O. Pedersen. Senere blev Blommenslyst 
postdistrikt udvidet med Vejrupområdet. og Harry Hansen blev ansat. Han blev afløst af 
N.J.Lund og senere Børge Lund. Åge Rasmussen blev reservepost.  

Efterhånden blev arbejdstiden nedsat, så der blev taget lidt fra de tre ruter og oprettet et lille 
såkaldt stødpudedistrikt. Det fik Ulla Poulsen, der ellers var hjemmegående, lov til at køre.   

Ved årsskiftet 1986-1987 blev 
der igen lavet om, da 
Postekspeditionen lukkede, og vi 
blev flyttet til Tarup Centret, hvor vi 
var en kort tid, inden vi flyttede til 
Postcenter Nord, hvor også 
postbudene fra Næsby, Tarup og 
Odense Vest blev samlet. Vi 
kæmpede for at få lov at beholde 
vores postnummer 5491. Det 
lykkedes, og det gælder også i dag.  

Jeg har haft mange sjove 
oplevelser gennem årene. Som da 
jeg kom med folkepensionen til en ældre dame. Hendes mand var død, så hun  
havde flyttet næsten alle møblerne ind i én stue for at holde varmen. Så når jeg kom med 
pensionen, skulle jeg krybe over bag i stuen og hente hendes store prangertegnebog. De havde 
stået på torvet, derfor den store tegnebog. Den skulle jeg lægge pengene i. Jeg sagde, det er 
farligt at have så mange penge hjemme. Men hendes kommentar var, at hvis de blev væk, 
kunne det kun være dig eller Aksel Bager, da I er de eneste, der ved, hvor de er.  

På Ubberud Plejehjem, hvor jeg omdelte aviser, boede der på et tidspunkt en 83 årig mand, 
som jeg kendte fra min ungdom. På hans værelse på første sal mod Middelfartvej lå der en stor 
kikkert på bordet, så jeg spurgte, om han var fugleinteresseret. Han sagde, at jeg skulle komme 
lidt før næste dag. Næste dag forstod jeg hvorfor! Overfor på den anden side af Middelfartvej 
stod fruen op og stod i bar figur.         

En anden ting var, når der blev holdt fødselsdag eller andre mærkedage. Da blev jeg næsten 
altid inviteret ind til både kaffe og frokost. Det kunne lade sig gøre dengang, da turen bare 
skulle gøres færdig senere.   

Ved juletid fik jeg altid småkager og alt andet godt. Jeg husker Ingrid Nielsens makroner og 
Birthe Færings specielle kager, der skulle blødes op i portvin.  

Når vinteren var værst med masse af sne, har jeg mange gange siddet fast i store snedriver, 
men alle de landmænd, som havde traktor, har trukket mig fri på et eller andet tidspunkt eller 

hjulpet mig med de sidste aviser. Så det var ikke mange, der 
ikke har fået deres post.  

Det vigtigste for mig, da vi flyttede til Tarup, var at jeg fik 
lov at beholde min rute. Der er ikke mange, der har været så 
heldige. Jeg gik stor set den samme rute i 40 år. Jeg har også 
mødt mange, der spørger, om jeg kan kende dem, da jeg har 
gået post hos deres forældre, da de var børn. Men de har tit 
forandret sig, så det kan være svært at kende dem som voksne.  

Da jeg startede fik jeg ca. 900 kr. i løn om måneden. Efter 10 
år var lønnen steget til ca. 9.000 kr.. Da jeg sluttede i år 2000, 
var lønnen ca. 16.000,- kr. Jeg sluttede 1. september 2000, og 

Posten sorteres (Privateje)   
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den sidste dag jeg gik, havde beboerne på Husemosevej dækket stort udendørs kaffebord med 
rundstykker og Gammel Dansk.   

Sidste arbejdsdag  (Privateje)  Næsten alle, der boede på vejen, var samlet. De havde bedt 
Stiftstidende være der, og de tog billeder, der kom i avisen. Jeg var      

meget rørt og overrasket. Jeg kan kun være taknemlig for de 40 år i postens tjeneste.  
Fra en læser har foreningen modtaget følgende    Efterlysning     
Mon der er nogen blandt årsskriftets læsere, som kan hjælpe mig med fotos, oplysninger eller 

eventuelt nulevende slægtninge til følgende personer, vil jeg være meget taknemmelig, om I vil 
kontakte mig.  

Det drejer sig om følgende søskende, alle børn af Gjertrud Marie Jørgensdatter og Henning 
Larsen:  
  
1) Lars Christian Henningsen, født 17.11.1856 i Korup. Det vides, at han d. 31.10.1874 rejste               

til Vigerslev.  
2) Rasmine Sophie Henningsen, født 10.06.1853 i Korup.  
3) Hansine Petrine Henningsen, født 06.05.1862 i St. Hans Landsogn, Odense.   
4) Jens Peter Henningsen, født 15.12.1868 i Korup.  
5) Marius Ludvig Henningsen, 13.07.1870 i Korup.  
  
Ved  Korup folketællingen 1890 bor sønnen Jens Peter Henningsen med forældrene Gjertrud 

Marie og Henning Larsen i ”Sørendehuset”, matr.nr. 12g. Det lå i Sandvadgyden mellem Rugårdsvej 
og Gl.  
Korup.  

I Ubberud folketælling 1901 ses tømrer, husejer og husfader Jens Peter Henningsen og hustru 
Laura Pouline Larsen, født 18.11. 1866 i Vigerslev sogn. De er givetvis gift i Vigerslev kirke.  

Deres to ældste børn er født i Vigerslev, Hans Marius Henningsen 02.05.1891 og Jens Christian 
Henningsen 05.07.1899.  

I år 1900 flyttede familien tilbage til Ubberud og boede i det, som nu er Ubberudvej 71.  
10.01.1901 fik de en datter, hvis navn jeg ikke kender, idet hun ikke var døbt ved folketællingen.  
  
Jeg kan kontaktes på tlf. 6487 1685 eller pr. brev til  
   
Torben Chr.Larsen  
Krogsbøllegård  
Bygaden 43, Krogsbølle  
5450 Otterup  
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 Efterlysninger    
Ubberud Arkiv efterlyser navn og eventuelle andre oplysninger om denne person.  
  
  

Familien Henningsen boede i bindingsværkshuset til venstre (Nu Ubberudvej 71). Nedrevet i begyndelsen af  1950erne.  
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 Om dette billede vides kun, at en af personerne hedder  ”Lars Hansen”.   
 Arkivet spørger derfor: Hvor står Lars Hansen?   

                                              Hvor og hvornår er billedet taget?  
                                              Hvem er de andre personer?   For 100 år siden  

  
  

Udskrift af Sognerådsprotokol Korup / Ubberud Sogneråd 1908:  
  

      
              
  
                



   44  

Den 24. d. M. afleveredes af Sognefoged Chr. Poulsen som syg  og 
subsistensløs og uden erhverv en Person M. A. H., født i Sønderby Kommune 
d. 16. April 1892 til herværendeFattigvæsens Forsorg. Den omhandlede blev 
indlagt på Blommenslyst Kro, hvor han blev passet og plejet, samt bevogtet af 
to Mand, da han havde nogle for sig selv og Omgivelserne farlige Anfald. Den 
25. om Formiddagen. blev han tilset af Læge  Lyneborg, der beordrede ham 
fremdeles passet og bevogtet.  
D. 26. tillod lægen, at den syge kunde flyttes og hjemsendes.  
Formanden. havde per Telefon en Samtale med Formanden i Sønderby  
Kommune, hvori denne erklærede at ville modtage ham ved Ebberup 
Station d. 26. efter kl. 2.  
Efter denne Aftale afsendtes under Bevogtning M. A. H. fra 
Tommerup kl.1.21. Trods den ovenfor nævnte Aftale var hverken 
Formand eller nogen bemyndiget på Stationen tiil den aftalte Tid, 
og først efter at være anmodet kom Formanden efter ca. 2 ½ Times 
Forløb og nægtede da at modtage ham og kom i stedet hans Fader  
Husmand. H. H., Kjærum Mark og modtog og kvitterede for hans  
Modtagelse. Formanden i Sønderby Kommune havde tilskrevet herværende 
Kommune, at han ikke mente, at Sønderby havde nogen Forpligtigelse til at 
refundere Korup/ Ubberud Kommune noget Beløb. Trods Skrivelse af  25. d. 
m. havde herværende Formand sendt en over den syge taget Afhøring  med 
Begæring om lovlig Refution for  Ophold i Kommunens gjordte   
Udlæg, der beløber sig til cirka 50 kr., hvorpå er endnu ikke indkommen Svar.      
  
  

Udskrift af sognerådsprotokol 1909  
  
  
Aar 1909 , d. 7. November Kl. 1 afholdt Korup Ubberud Sogneraad Møde på det vanlige Sted.  
Følgende Sager forhandledes.   
Pkt. 21. Sogneraadet tager under overvejelse ang. Salg af Radby Fattighus.  
  
Sogneraadet vedtog ikke at foretage videre i Sagen, førend Købere henvender 
sig personlig til Sogneraadet.  
  
Aar 1909, d. 7. Januar afholdt………  
…  
Pkt 18. Murer Henrik Jørgensen, Gammelmarken har meldt sig som Køber af Radby Fattighus.  
Kjøbesummen er af et tidligere Sogneraad ansat til 800 Kr.  
Henrik Jørgensen tilbyder at betale for Fattighuset 700 Kr. at overtage, som det forefindes did med 
uden i Huset værende Kakkelovn, imod at betale ovennævnte Sum 700 Kr. og afholde alle ved 
Sagen påløbende Udgifter. Kjøbesummen udbetales  kontant 11. Juni Termin d.A.   
  
Sogneraadet forbeholder sig Amtsraadets Approbation.   
Det overlades Formanden at søge Amtsraadets Approbation. Sogneraadsmedlem Mads Hansen Chr, 
Henningsen og Formanden bemyndiget  til at give Kjøberen Skøde og modtage Kjøbesum og afslutte 
Handlen i Overensstemmelse med foranstaaende.  
  
Aar 1909, d. 5. Marts afholdt ……..  
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…………..  
Pkt.10. Fyns Stiftamt giver Tilladelse til at sælge Radby Fattighus for 700 Kr.   
  
Til Efterretning.  
  
Aar 1909, d 2. April afholdt…….   
…………..  
Pkt. 6. Henrik Jørgensen der har kjøbt Radby Fattighus andrager om at flytte ind i Ejendommen til 1. 
Maj d.A.  
  
Han fik den ønskede Tilladelse på Betingelse af at Kjøberen  behandler Haven og reparere Huset. 
Hvis ikke Kjøbesummen betales til Terminen maa Kjøberen fraflytte strax.  
  
Aar 1909, d. 8. August afholdt…….  
………  
Pkt. 11. Henrik Jørgensen der har kjøbet  Radby Fattighus til en Pris af 700 Kr. erklærer i dag ikke at 
kunne betale Kjøbesummen 700 Kr. ( nævner Syv hundrede Kroner).   
  
Sogneraadet gav Henrik Jørgensen Henstand til 1 ste September d. A. med at skaffe Kjøbesummen 
700 Kr. til veje imodsat Fald maa han fraflytte Huset. Henrik Jøgensen skal møde ved Sogneraadet i 
første Møde i September og afgive Besked.  
  
Aar 1909 7. September afholdt ...........  
……  
Pkt. 13. Henrik Jørgensen der har kjøbt Radby Fattighus  erklære nu ikke at kunne 
skaffe de nødvendige Penge hvorfor Handlen må gå tilbage.  
   
Sogneraadet vedtog at udleje Huset til Henrik Jørgensen for 7 Kr. Kvartalet der betales første Gang i 
første Møde i Oktober d. A. der skal gjælde for Juli Kvartal og for Eftertiden i hvert Kvartal første 
Møde. Han skal vedligeholde Huset på Fag og Tag med alt Tilbehør. I Fald Lejen ikke er betalt til 
de fastsatte Tider har Sogneraadet Ret til at forlange ham forlade Huset strax.   
  
Aar 1909 d. 5. November afholdt……..  
   
Pkt. 17. Der tages Bestemmelse om Salget af Radby Fattighus Karen Kirstine Hansen var  mødt ved 
Sogneraadet og ønskede at kjøbe Radby Fattighus .  
  
Fattighuset i Radby solgtes til Karen K. Hansen Radby for 700 Kr. Kontant og betale alle 
Omkostninger ved Handlen, at overtage 1ste Maj 1910.  Murer Henrik Jørgensen, Lejer 
af Radby Fattighus blev opsagt at fraflytte Huset 1/4 1910.   
  
Kommentar: Årsagen til, at der ikke forefindes nogen kakkelovn skyldes, at sognerådet havde 
hentet den og opstillet den i Korup Fattighus.   
  
  
  


