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Korup-Ubberud lokalhistoriske Forening 
 
Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne. 
Kontingent: 60 kr. årlig pr. husstand 
Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne. 
Antal medlemmer pr. 31. december 2008: 371 husstande 
Årsskriftet er trykt i 450 eksemplarer 
Redaktion: Erik Lund, Ove Kühn, Flemming Thaulow, Freddie Westergaard 
Redaktionen afsluttet primo februar 2009 
Billeder uden angivelse er foreningens optagelser. 
Uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne. 
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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@dlgtele.dk 
   
Sekretær:                Ove Kühn  

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

 
Kasserer:                Freddie Westergaard  

Rørsangervej 16. Korup, 5210 Odense V  
Tlf. 6594 2125  
E-post: fwkorup@mail.dk 

 
Inger Hansen  
Rugårdsvej 401, Korup, 5210 Odense V  
Tlf. 6594 2128  

 
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  
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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: fwkorup@mail.dk 

 
Åbningstid:              2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30                      
                                 Oktober –marts tillige torsdag 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: ubberud.lokalarkiv@gmail.com 

 
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  
 
 
 
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. 
 
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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Årsregnskab 2008 
for 

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening 
------------------------------------------------------------------------ 
Indtægter 
      Budget 09 
Medlemskontingent 2008                    22250,- 22000,- 
Tilskud fra Forstadspuljen v. Odense Kommune               6900,-         0,- 
Tilskud fra Odense Kommune              10500,- 13500,- 
Renter                     138,35       50,- 
    ----------------------------------------------- 
                39788,35 35550,- 
    ----------------------------------------------- 
 

Udgifter 
 
Tryk af kalendre, reklamer               7897,22 10000,- 
Møder, kursus og generalforsamling                 535,75   2000,- 
Kontingent til foreninger, girogebyrer                 523,-     700,- 
Porto, papir, film og bøger.                1366,40   2500,- 
Arkivdag, udstillinger, udflugter og represent.               1320,-     2000,- 
Tilskud til Ubberud arkiv                9000,-   5000,- 
Tilskud til Korup arkiv (internet 3000,- + udstilling 500,-)                    12500,-   5000,- 
    ------------------------------------------------ 
                33142,37 27200,- 
    ------------------------------------------------ 
Årets resultat                 6645,98   8350,- 
 

Egenkapital 
 
Beholdningen pr. 1. jan. 2008                                            25446,40 
Årets resultat            6645,98 
Egenkapital pr. 31 dec. 2008         32092,38 
Regnskabet er revideret primo jan. 2009 uden anledning til bemærkninger. 
 
 
 
     
 
 
 
    Freddie Westergaard  Anders Lunden    Herbert Bøttcher 
            kasserer         revisor         revisor 
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Beretning for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening 2008. 

 
Korup-Ubberud Lokalhistoriske forenings opga-
ve 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. 
 
Korup Lokalarkiv arbejder med skolebilleder og 
har haft ophængt fotostater med sognemotiver i 
Korup Sognegård i juni måned. 

 
På Ubberud Lokalarkiv har man ledt efter en ny arkivleder. Man regner med at der er en ny arkivle-
der til erstatning for Flemming Thaulow i foråret 2009. 
 
Foreningen har modtaget et tilskud fra forstadspuljen på kr. 6.900. Dette har muliggjort tilslutning 
til det landsdækkende online arkivdatabasesystem ARKIBAS. ARKIBAS gør det muligt for alle, 
der har internet at søge oplysning om arkivalier på alle landets lokalarkiver. 
 
Ubberud Lokalarkiv er ved at overgå til det nye ARKIBAS 4 i begyndelsen af 2009. Der er i den 
forbindelse anskaffet nye computere, som lever op til de krav, som det nye system stiller. 
Korup Lokalarkiv følger lidt senere men har fået internetforbindelse, og arbejder på at blive klar. 
 
 

Generalforsamlingen 2008 
blev afholdt den 11. marts i Korup Sognegård. Traditionen tro var mange af foreningens medlem-
mer mødt op. 
Ingrid Nielsen blev valgt som dirigent. Til bestyrelsen genvalgtes Helle Søndergaard, Freddie We-
stergaard og Harry Nielsen. 
 

Efter kaffen holdt O.V. Petersen fra 
Militærhistorisk Samling foredrag om Boye 
bandens hærgen på Vestfyn.  (kort resume på 

næste side) 

 
Årsskrift 
Erik Lund redigerede et årsskrift på ca. 36 sider, 
som blev udsendt i februar. 
 
Hjemmeside 
Freddie Westergaard er fortsat webmaster på 
foreningens hjemmeside www.korup-ubberud-        
lokalhistorisk.dk. Foreningens medlemmer op-                            

O. V. Petersen                             fordres til at besøge hjemmesiden. 
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Kalenderen 
er i år udsendt for ellevte gang. Da Odense kommune ikke længere kan være behjælpelig med tryk-
ning af kalenderen, har det været nødvendigt at finde frem til et layout, som ikke er så bekosteligt. 
Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer sætter pris på, at der stadig udgives en kalender, som 
kvalitetsmæssig vil blive bedre næste år. 
 
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 
 
 

 
            Fra generalforsamlingen i 2008 

 
Boye Banden 
Om Boye bandens meriter kan ganske kort resumeres, at banden i en længere periode omkring 1850 
hærgede det vestlige Fyn med indbrud, røverier og brandstiftelse. 
De lokale myndigheder kunne eller evnede ikke at sætte en stopper for ulovlighederne. 
 
Den 11. oktober 1853 bliver Niels Hansen i Broendehus i Balslev sogn overfaldet og dør af sine 
kvæstelser. 
Drabet er årsag til, at der bliver nedsat en kommissionsdomstol, som blev ledet af Kriminal- og po-
litiassessor H. Rothe og Assesor L. Køpke, København. 
I 1854 bliver Jens Heinrich Boye anholdt og tilstår mordet. 
Der blev i foråret og sommeren 1854 anholdt mange personer, som var med i det netværk, som stod 
bag de mange tyverier m.m. 
Disse personer er gået over i historien som ”Boye Banden” 
 
Den 21. August 1855 blev der i Assens afsagt dom over i alt 59 personer. 
Lederen af banden Jens Henrich Boye blev dømt til døden og blev halshugget den 16. august 1856 
på en bakke vest for Balslev. 
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Min barndom i Korup. 
 

Af Chr. Nielsen, Møllebakken 9, 5260 Odense S. 
 

Flytningen. 
Ti år gammel flyttede jeg i foråret 1933 med mine forældre og to søskende fra Odense ud til Ru-
gårdsvej 467, til det der dengang blev kaldt Korup Mark.  
Det var en ældre stråtækt ejendom uden indlagt lys eller vand.  Vandet skulle hentes ved en brønd 
ude i gården, og toilettet var af den gammeldags type med en spand, og når mørket faldt på tændte 
vi petroleumslamperne. 
Det var en helt anden hverdag for os alle der hidtil havde boet i parcelhus i Odense. 
Både huset og jorden var meget forsømt. Jeg husker at jorden var helt tilgroet med kvikker der nu 
blev harvet op og sat i stakke for at formulde. 
 
Der var ikke meget plads i det lille stuehus, så i 
den ene længe ud mod vejen blev der til min 
bror og jeg indrettet et værelse med adgang fra 
køkkenet. 
Vi fik nu et par køer, kalve, høns, duer, ænder, 
gæs og en gris, og da min far arbejdede på 
Odense Station med skiftende arbejdstider, 
måtte vi børn hjælpe med de mange små daglige 
opgaver.                    
Om foråret når roerne skulle tyndes ud, kravlede 
vi på vore knæ, for det var den største plante der                
skulle stå tilbage i rækken. Min søster kunne ikke                     Rugårdsvej 467 

se forskel på kålroer og agerkål, og måske var hun den klogeste for hun blev fritaget. 
Når kornet skulle høstes slog far det af med en le og vi skulle binde op. Når det så var tørt, blev det 
kørt hjem og sat i hæs bag huset. 
Dengang var det almindeligt, at børnene på de mindre landbrug måtte hjælpe til med det daglige ar-
bejde, så selvom vi kun gik i skole hver anden dag var der ikke megen frihed. 
Jeg husker at jeg som tolvårig hentede en hest med pålagt seletøj i Hole Skov. Jeg skulle ride den 
hjem og skrælle-pløjede vores mark, men når der var en sten hoppede ploven op, og da jeg ikke 
kunne trække ploven tilbage, måtte jeg vende hesten for at fortsætte. Jo vi fik som børn lov til me-
get. 
 
Rytterskolen. 
De første år jeg gik i skole var der altid mange at følges med. Præstevejen var dengang øde, der var 
kun gården Sofiedal oppe ved landevejen og Fattighuset nede ved skolen. 
I Fattighuset boede dengang en mand som vi drenge kaldte Jørgen Loppe og i den anden lejlighed 
en familie som jeg husker havde børn. 
I skolen var der en forgang hvor vi skulle sætte vore træsko eller støvler i reolen og iføre os sivsko 
eller kludesko. De sidste var med en sort overdel og såler af brugte cykeldæk.  
 
Skolestuen var i samme bygning som privaten, men adskilt af to døre og nu og da skete det at vi 
under en time kunne høre en svag banken fra døren til privaten, så blev vi sat til at synge en sang 
med mange vers, hvorefter lærer Larsen forsvandt ind i privaten, men når vi hørte dør nummer to 
blive lukket stoppede sangen og når han kom tilbage med violinen under hagen spurgte han overra-
sket om vi allerede var færdige, hvortil vi svarede ja. 
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I skolestuen var der fire rækker dobbelte skolepulte med et blækhus i midten. To rækker til piger og 
to til drenge. 
Bag katederet hang tavlen, hvor der på en hylde lå 
et spanskrør. Det blev brugt til afstraffelse med tre 
slag i bagdelen. 
Vi gik i skole hver anden dag. Fjerde og femte 
klasse den ene dag og sjette og syvende den  
anden. Der var kun en lærer, nemlig lærer Larsen, 
”Lasse” som vi drenge omtalte ham, var en alvorlig 
og lidt streng karseklippet mand, næsten aldrig med 
et smil eller et venligt ord. 
Vi begyndte dagen med morgensang hvortil læreren 
spillede violin, og ved det mindste tegn på uro fik 
vedkommende et rap med violinbuen og det skete 
en gang buen sprang og de hvide hestehår flagrede 
rundt.          Espestok 48 - Rytterskolen en vinterdag 
Engang efter morgensangen i sjette eller syvende klasse, spurgte lærer Larsen om der var nogle af 
vi drenge der kunne grave have, hvilket vi jo alle kunne, og så blev to sat til at grave og to andre 
skulle gøre rent ved hønsene og samle æg ind. 
Der hørte jo landbrug til skolen og ude bag ved var der stråtækte bygninger til lade og fjerkræ og 
afskærmet bag et plankeværk var der også tre-fire toiletter. 
Jeg havde gået på Vestre Skole inde i Odense og var lidt længere fremme, så de første år var det let 
at følge med. Vi var placeret efter alder og de fire øverste og dermed ældste, skulle rette dem bag-
ved. Det var med at stå på god fod hos dem, men for to øre kunne man få fejlen rettet uden lærer 
Larsens medvirken, men næste dag var prisen den dobbelte og så videre. 
Engang var en dreng kommet til at skylde to kroner og nu kunne han ikke betale, og så kom det jo 
frem at han var elendig til stavning og læreren gav ham en ordentlig overhaling, nu skulle han vir-
kelig tage sig sammen og ikke stå der og hælde vand ud af ørene, men lige meget hvad vi blev udsat 
for, klagede vi hverken til læreren eller hjemme. 
Jeg udnyttede også forholdene lidt og brugte eksempler fra regnebogen og tog resultatet fra facitli-
sten, for ingen kontrollerede hvordan jeg var kommet frem til resultatet. 
Når eksamenstiden nærmede sig var vi alle nervøse og spændte. Så kom skolekommissionen med 
præsten som formand og han ville altid høre hvor dygtige og søde vi var. 
Vi havde ikke megen kontakt med pigerne i det daglige, men det var min opfattelse at de var mere 
seriøse med skolearbejdet. 
Den sidste skoledag blev vi inviteret ind i privaten hos lærerparret, og her mødte vi en helt anden 
lærer, han var både smilende og venlig og vi blev budt på kaffe og kage, samt lidt at ryge på. 
 
Piraterne og Hundene. 
I sjette og syvende klasse dannede en syv-otte af de største og stærkeste drenge en gruppe der kaldet 
sig Piraterne og vi andre drenge kaldte os for Hundene. 
I frikvartererne opholdt Piraterne sig mest nede ved toiletterne. De havde lavet nogle hjelme og 
sværd af træ, men det viste sig at når de blev ramt med hjelmen på hovedet var det meget ubehage-
ligt og det blev derfor også et redskab til afstraffelse. 
Der var i det daglige en konflikt mellem Piraterne og Hundene og når jeg så dem udenfor skoletiden 
råbte jeg efter dem men det synes lederen ikke om, hvorfor jeg blev slæbt i forhør og idømt 5 slag 
med hjelmen på hovedet. 
Ved det første slag skreg jeg så højt at en råbte holdt og stoppede det med ordene: ”Han dør sku!” 
Under et andet håndgemæng blev jeg mast op mod væggen med en hånd på halsen. Da var der også 
en der råbte; ”Holdt”; ”Stop han er helt blå i hovedet”. 
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Efter det tog jeg min cykel og kørte hjem. 
Vi var alle interesseret i deres vilde projekter med at sætte toiletterne under vand, hvilket var umu-
ligt, eller fylde toiletspandene op med sten. 
Det skete også at når en af pigerne havde været på toilettet, bandt drengene kjolen sammen over ho-
vedet på hende, hvorefter hun måtte hen til veninderne for at få hjælp. 
Det var lidt underligt at ingen fortalte om det til læreren. 
 
Konfirmationsforberedelse. 
Præstegården var en trelænget gård med et stort stuehus med mange værelser. I gavlen var der ned-
gang til kælderen og her stod pastor Wellejus og modtog os og sammen gik vi ned i det halvmørke 
rum. Her stod tre lange bænke uden rygstød til os og foran en stol til præsten.  
Det var en nem overhøring for præsten kunne næsten ikke høre. Når vi fik et spørgsmål svarede han 
altid selv på det, blot vi gjorde tegn til at svare. 
 

 
 

          Konfirmandhold 1936 

 
Den sidste gang vi var til forberedelse før konfirmationen, blev vi budt op i stuen hvor vi stående 
fik en lille kop chokolade med kage til, og der var ingen der sagde ja tak til endnu en kop. Vi synes 
det var for fint og ligesom hos de kongelige og tænkte kun på at komme ud. 
Præsten og skolelæreren havde dengang høj status i sognet. Når vi mødte dem på vejen skulle vi ta-
ge huen af og bukke, også når præsten kom kørende i sin høje gamle Ford. 
Om vinteren når der var meget sne, blev vejen fra præstegården ned til Rydså ryddet af mænd fra 
Korup og videre op af nogle fra Ubberud, og så kunne man se det flotte syn, når præsten i kane, 
med hesten i let trav og med dækken og bjældeklang køre til kirke i Ubberud.   
 
Fritiden. 
Om sommeren legede jeg meget med børnene der boede i Hole Skov.  
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Vi kendte alle skovens parceller og vi fiskede og badede i Rydså. Der var mange fisk i åen dengang, 
og særligt spændende var det at bade ved Søbakkegårds badested. Her var både badebro og et dybt 
hul, men vi vidste godt det var forbudt, så vi satte vagt ud, men blev alligevel overrasket af ejeren 
proprietær Heje og måtte love ikke at komme mere. 
Om vinteren kom jeg meget på kælkebakken i skoven, men om søndagen var bakken forbeholdt 
Odenseanere sagde kroejer Hansen, men det overhørte jeg. 
Jeg synes at der dengang var mere frost og sne. Vi børn havde altid frost i tæerne, og for at vi kunne 
falde i søvn om aftenen, skulle vi altid løbe en tur med bare fødder ude i sneen inden vi skulle i 
seng. 
I Trøstrup var et nedlagt hønsehus lavet om til sløjdlokale. Her kunne vi drenge arbejde med træ og 
løvsavarbejde, og ved sæsonens afslutning blev de færdige arbejder udstillet på Slukefter Kro. Her 
kunne de heldige få en præmie, men alle fik et diplom. 
Ville man tjene nogle penge, kunne man omdele aviser eller et blad i fritiden, eller rejse kegler på 
kroen. 
Jeg skulle altid hjælpe vores genbo Niels Nielsen, både når der skulle tækkes, tærskes eller rives 
langhalm. Daglønnen var to kroner, og de skulle direkte i sparebøssen, lommepenge var der ikke 
noget der hed. 
Engang jeg hentede Familie Journalen til mor havde jeg fået en krone med, og de fem og tres øre 
jeg havde fået tilbage brændte i min lomme i to dage, inden mor rykkede for pengene. Jeg und-
skyldte med, at jeg havde glemt dem i lommen. 
 
Mælkedreng i Korup. 
Dagen efter min konfirmation blev jeg mælkedreng hos vognmand Kristian Pedersen. Ugelønnen 
var seks kroner og om sommeren kørte vi også om søndagen. Ruten gik fra mejeriet ned gennem 
Korup, Trøstrup og tilbage ad Rugårdsvej. Vi medbragte smør, sød, kærne og skummetmælk i store 
spande hvorfra man kunne tappe.  
Nogle måneder senere overtog købmand Hansen turen, og jeg fik en lille lønforhøjelse til en krone 
om dagen. 
Jeg husker en episode fra mælketuren hvor to ældre damer i Villestofte som dagligt fik en halv liter 
sød, pludselig en dag også ville have en halv liter kærne. Den hentede jeg på vognen, men da jeg 
kom tilbage ville de også have et halvt pund smør. Det hentede jeg også til dem og så lovede de mig 
en ekstra skilling til jul for alt det renderi. Det fik jeg også, hele to ører. Jo, dengang var det også 
svært at følge med tiden. 
Et andet sted på ruten skulle jeg åbne et vindue og hælde to liter sød op i et fad der stod på bordet, 
og straks sprang der tre katte op og begyndte at drikke, men jeg skubbede dem ned fra bordet, og 
bag efter kom jeg i tanke om, at mælken måske var til dem. 
Når vi kørte ned af vejen til Villestofte Station skulle købmand Hansen ofte på stationen, som den-
gang også var posthus. Jeg skulle nu selv handle og køre bilen frem, til stor forfærdelse for nogle 
damer, der mente at den knægt burde meldes. 
 
Da jeg var omkring femten år hørte jeg gennem en kammerat, at inde på Skandinavisk Gummi 
Kompagni kunne man få atten kroner om ugen, og dengang var ugen på otte og fyrre timer.  Jeg 
søgte og fik arbejdet, og var der i otte år.  
Chr. Nielsen 
 
 

 

Espestok 48 

 
Rytterskolen som den ser ud i dag. 
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   Af en ung udvandrers dagbog 
 
Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet 
notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over en ung mands begi-
venhedsrige rejse for at søge lykken i det fremmede – som immigrant i USA.  
 
Bogen blev skrevet i året 1906 af den dengang 21-årige Christian Hansen, som senere med sin fami-
lie bosatte sig i Ubberud, nærmere betegnet på gården Højdenborg i Lille Ubberud, hvor hans søn, 
Svend Aage Hansen stadig bor.  
 
Vi gengiver her dagbogen med Christian Hansens egne ord og den tids retstavning: 

 

Torsdag den 17/4 –1906 
Afrejst fra København, der maatte 5 smaa Dampere til for at dreje Skibet fra Bolværket paa Grund  
af Modvind, og det var øsende Regnvejr, Modvind omtrent hele Tiden til Kristiania (Oslo) og høj 
Sø, der var flere, der  var søsyge. 
 

Fredag den 20/4 – 1906 
Knagende koldt og Snevejr, ankom til Kristiania Kl. 11½, gik i land Kl. 12½ tillige med en Kam-
merat fra Sjælland, gik igennem de største Gader, var oppe ved Kongeslottet og hørte Musikken 
spillede for Kongen. Der var ca. 20 Musikere og der var ca. 200 Mennesker og stod og hørte paa 
dem. Kl. ca. 7 gik vi fra Kristiania, det var et meget bevæget Skue, der var flere Tusinde Mennesker 

og stod inde paa Broen da vi 
sejlede, nogle græd og andre 
raabte .  
Der var efter hvad jeg har faaet 
oplyst fra paalidelig Kilde ca. 500 
Rejsende med fra København, og 
her i Kristiania og Kristianssand 
skal vi have en 700, saa det bliver 
et godt Læs. Der var saa stærk 
Trængsel, da vi sejlede herfra at 
der var 5 Betjente til Fods og 2 til 
Hest til at holde styr paa Folk, og 
endda kunde de ikke styre dem. 
Der er ellers Glæde i Hjemmet 
her ombord, de danser oppe paa 
Dækket saa at det staar efter, der 

er to til at spille, en med Violin og en med Harmonika. Det er ellers et storartet Syn at se de norske 
Fjelde og Klipper, der er store Strækninger, der ligger Sne og her er meget koldt. 

Lørdag den 21/4 – 1906 
Ankom til Kristianssand Kl. 7 om Morgenen, der regner lidt, vi ligger ude paa Reden, vi kan ikke 
komme helt ind, der kom en Damper herud fuld af Passagerer der skal med og 4 Pramme med Gods 
og 4 Baade med Appelsiner og Chokolade, de sælger her ombord. Der er ikke ret meget at se andet  



 12 

 
 
 
 
end de nøgne Klipper, Kristianssand ligger ligesom inde bag en Klippe. Afrejst fra Kristianssand  
Kl. godt 11, da vi havde spist til Middag blev jeg saa søsyg saa jeg maatte kaste op 5 Gange. Jeg har 
ligget i Køjen den meste Eftermiddag, vi var næsten søsyge alle sammen. Jeg har aldrig været søsyg 
før, men nu har jeg rigtignok prøvet det. 

Søndag den 22/4 – 1906 
Jeg stod op Kl. 7 og gik op paa Dækket, i Dag er det fint Vejr, saa jeg haaber ikke jeg skal blive sø-
syg i Dag. Vi kan ikke se andet end Vand til begge Sider, der er ellers Glæde i Hjemmet her om-
bord, de danser oppe paa begge Sider af Dækket saa det staar efter, og nede paa Mellemdækket er 
der en hel Del Svenskere og Nordmænd, der holder Gudstjeneste. Ved Middagstid passerer vi Or-
ken Øerne (Orkneyøerne), men vi kunde ikke se ret meget af dem. I Dag har jeg ellers haft det godt, 
jeg har ikke været syg før hen ved Aften, da blev  jeg saa syg, at jeg maatte kaste op 3 Gange, saa 
gik jeg ind paa Kamret og kravlede op i Køjen. Jeg har ingen Aftensmad faaet jeg tør ikke spise no-
get for saa kommer jeg til at kaste op igen. Vi lever ellers godt, det er god og kraftig Kost vi faar. 

 

      Mandag den 23/4 – 1906   

        Jeg kom op Kl. 7, gik en Tur op paa Dækket 
        men  jeg kunde ikke være deroppe saa gik jeg 
        ned og tog mig en Bitter, men saa maatte jeg  
        kaste op, saa kravler jeg op i Køjen, blev der  
        til omtrent Middag, saa stod jeg op og nu gaar   
        det godt. De danser paa Dækket saa det er en  
        Lyst at se paa. Paa Mellemdækket er der en  
        del, der holder Gudstjeneste. Det er mest  
         Svenskere 

       Ikke alle havde det lige rart på dækket 

 

Tirsdag den 24/4 – 1906 
Jeg kom op til sædvanlig Tid, jeg er ikke godt tilpas, men   det er da bedre end i Gaar, og jeg har ik-
ke kastet op, saa jeg tænker jeg er over det Værste, nu hvor vi er omtrent midt nede i Atlanterhavet, 
saa der er ikke andet at se end Vand til alle Sider. Det gaar ellers glædeligt, de danser og synger saa 
det er en Lyst, jeg selv er ogsaa ved godt Humør. Musikken var hernede og spillede i Aften fra 8 til 
9, de er 8 Mand. Musikken opholder sig ellers hos 1ste og 2den Klasse. 3die Klasse er for sig selv. 
Paa Mellemdækket er der en Del, der holder Gudstjeneste. 
                         

Onsdag den 25/4 – 1906 
I Dag er jeg godt tilpas men lidt forkølet, det er en Del taaget i Dag til Morgen, men ellers godt 
Vejr. Nu har Taagen lettet og det er Solskin og godt Vejr saa nu kan vi sagtens klare os. Musikken 
har været her nede og spillede fra 2 til 3. Søen er omtrent helt stille, men vi har Modvind og har haft 
det hele Vejen. Vi har set et Par store Hvaler i Dag, der er morsomt og se, men Tiden er lang, det 
kniber med at faa Tiden til at gaa. Der er nogen, der spiller Kort, andre der gaar nogle Timer, og an-
dre ligger som vi bedst kan. Om 4 Dage tænker jeg vi er i New-York. 
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Torsdag den 26/4 – 1906 
   I Dag blæser det ikke saa lidt og det har regnet i Formiddag saa vi maa holde os inde, men nu er det 

Tørvejr saa vi kan være paa Dækket. Der er enkelte, der er søsyge, ellers befinder vi os godt, nu er 
vi jo snart vant til Turen. Vi har lige spist til Middag, vi fik Oksesuppe, saa nu kan vi dalre til Aften. 
Vi lever godt og særlig nu fremhæves den Orden og Renlighed der er overalt. Kaptajnen og Dokto-
ren kommer 2 Gange om Dagen og ser efter om der er rent og om der er nogle der er syge. Musik-
ken har spillet for os fra 2 til 3. Jeg har faaet hilst paa Sygeplejersken i Dag. Hun vidste nok, der var 
en med fra Stege, hun fortalte at hun havde og været søsyg, det har de aller fleste vist været. Det 
gaar ellers glædeligt, de danser med Liv og Lyst. 

 
 

Fredag den 27/4 – 1906 
I Dag blæser det godt igen og det har regnet 
lidt lige som i Gaar, men nu er det Tørvejr 
og Solskin. Vi har passeret en Damper i Dag, 
vi var den temmelig nær, det var vist nok en 
Svensk efter hvad vi kunde se paa Flaget. 
Musikken har spillet fra 2 til 3 igen i Dag. Vi 
har set nogle Fisk i Dag som kaldes Flyve- 
fisk, det er morsomt at se dem springe højt 
over Vandet. Jeg har sat mit Uhr 4 timer til-
bage i Dag for at faa det til at passe med 
Tiden her. Som bekendt er Klokken i              
Amerika ca. 7 Timer bagefter vores i       

 En spisesal ombord   Danmark, og derfor bliver  Kl. her paa Ski-
bet sat tilbage hver Dag for at den kan passe, naar vi kommer til Amerika. Jeg befinder mig ellers 
godt nu, jeg tror ikke, jeg bliver søsyg mere. Der er flere der er søsyge endnu, det er slemt at være 
søsyg. 
 

Lørdag den 28/4 – 1906 
I Dag er det taaget til Morgen saa vi gaar kun med halv Kraft. Vi har set en stor Damper i Dag, men 
den var langt borte. Vi skal efter hvad jeg har hørt have passeret et meget stort Isbjerg i Nat, vi er i 
Golfstrømmen nu, saa nu har vi ikke saa langt til New York. Der er en Del Svenskere og Nord-
mænd der hører Gudstjeneste i Dag paa Mellemdækket. I Dag har vi ikke sejlet saa langt som vi 
plejer paa Grund af Taagen, vi har sejlet 335 engelske Mile, det højeste vi har sejlet er 363 Mile, det 
er ca. 91 danske Mile. Vi er naaet til New Fundlands Banken nu, men det bliver ved at være taaget. 
Vi har set et Isbjerg i Dag, det var ikke saa stort, men det var et storartet Syn, det var lige saa klart 
som Krystal. Der er et Par Stykker der er meget syge her ombord, det er Svenskere, de har Dilirium. 
 

Søndag den 29/4 – 1906 
I Dag blæser det stærkt, og Søen gaar højt, saa højt saa Vandet sprøjter op paa Dækket, saa det er 
daarlig vi kan være paa Dækket. Jeg tænker vi er i New York paa Tirsdag, det er ogsaa trættende og 
blive ved og sejle. Det gaar jo ellers temmelig gemytligt, der er ikke saa lidt Piger med, det er mest 
Norske og Svenske, og de fleste af dem har faaet et Stykke Mandfolk og trække med. Det er særlig 
om Aftenen de spadserer, men naar Klokken er 9 kommer en af Styrmændene op og raaber Damer-
ne til Køjs, og saa maa de jo skilles, for det er ikke tilladt at bo sammen. Det kunde heller  
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ikke gaa hvor der er saa mange Slags Mennesker sammen . Der er jo mange ordentlige Mennesker, 
men der er ogsaa mange ikke saa gode Mennesker, saa hvis ikke der blev holdt streng Opsigt, saa 
tog Pokker ved Papirerne. Der var en Svensker der lavede Optøjer i Aftes, saa Hovmesteren maatte 
bruge Magt for at faa ham til at være ordentlig. 
 

Mandag den 30/4 – 1906 
I Dag er det meget fint Vejr, Solen skinner og Søen er omtrent helt stille. Vi fik udleveret et Kort i 
Gaar med et No. paa det. Det skal vi bære paa Brystet, naar vi gaar i Land. Det bliver noget lignen-
de som naar der har været Dyrskue hjemme og en Ko har faaet Præmie, men vi maa jo ogsaa lade 
os lede som Umælende. Det er jo heller ikke saa mærkeligt, naar vi kommer en 1200 Stykker og vi 
ved hverken ud eller ind. Vi var nede ved Doktoren i Dag og blev undersøgt. Vi blev kun efterset 
paa Hænderne og Øjnene og Nakken, saa det var jo ikke saa galt. I København blev vi nu undersøgt 
paa samme Maade, og naar vi naar New York skal vi undersøges igen. Der var nogen der stjal min 
lille Pibe, mens jeg var oppe ved Doktoren, jeg havde lagt den  paa et Bord nede hvor vi spiser, og 
da jeg kom tilbage var den væk. Godt var det, at den ikke var saa kostbar.  

Tirsdag den 1/5 – 1906 

I Dag blæser det godt, men ellers er det godt Vejr. Det lynede stærkt og tordnede i Aftes og længere   
hen paa Natten blev det taaget, saa Skibet kunde ikke gaa saa stærkt, og de brugte Dampfløjten om-
trent hele Tiden, saa jeg daarlig kunde sove.  

I Dag skulle vi saa naa New York, men det bliver vist ikke før i Aften. Saa skal vi se Land igen, nu 
er det ogsaa snart længe siden, vi sejlede fra København. Saa skal vi jo med Jernbanen, jeg skal vist 
rejse 4-5 Dage inden jeg naar til Kensal. Der blev lavet et meget morsomt Optog i Dag. Det var en 
20-30 unge Mandfolk, mest Danskere, der gik Dækket rundt med en Violinspiller i Spidsen og sang 
Socialist-Marchen, derefter fik de en Mand stillet op paa Hejsebommen og skulde holde Tale. De 
kaldte ham Borgbjerg, han havde været i Amerika før, han holdt saa en lille SocialistTale, derefter 
sang de Socialist-Marchen igen.    

 Saa fik de fat i et stort graat Papir, der malede de 8 
Timers Arbejdsdag paa, og saa vandrede de rundt igen 
og sang. Alt vist i Anledning af at det er den 1ste Maj i 
Dag. De bliver ved med at lave Optog,nu har de faaet 6 
Mennesker med -  2 med Violin, 2 Mundharper og 2 
med Fløjte, og saa gaar der en Mand foran som Diri-
gent, og en, der  har faaet fat i et Kosteskaft og faaet 
bundet et rødbroget Lommetørklæde paa som Fane. 
Saa vandrer de Dækket rundt med Sang og Musik. Til 
Slut var der en Mand fra 1ste Klasse, der fotograferer 
dem.  Jeg kommer vist selv med paa Billedet. 

Vi har set en  4-Mastet Skonnert i Dag for fulde Sejl. 
Vi ankom til New York Kl. 9, det var et        
spændende smukt Syn at se Byen ved Aften, der var i          
Tusinder af Lys der skinnede til alle Sider. 

     Lægeundersøgelse i New York 
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Onsdag den 2/5 – 1906 
I Dag var vi tidligt oppe for at se Byen, men vi kunde ikke se ret meget, vi har ligget paa Reden i 
Nat. Det er en ualmindelig stor Havn, og der er en forfærdelig Trafik, der er en Masse Dampere og 
Færger, der farer frem og tilbage, og det gaar stærkt. Da vi kom i Land maatte vi aabne vores Kuf-
ferter, og de blev undersøgt, men jeg slap for at give Told, det er ikke saa galt som der bliver sagt. 
Saa maatte vi vente et Stykke Tid, saa blev vi sejlet til en Ø, der kaldes Kastel Garden (Castle Gar-
dens), der skulde vi undersøges og have en anden Billet, men vi maatte vente en Tid inden vi kom i 
Land, der var vist over Tusinde Mennesker, der skulde til før os. Det var mest Polakker, det var et 
næsten trist Syn at se alle de fattige og spraglede Mennesker. Da vi saa endelig kom til, blev vi først 
undersøgt, det var lige som de andre Gange kun flygtigt, saa fik vi Billetten byttet og stemplet, og 
det varede længe. Saa skulde vi finde vort Tøj igen og have en Garantiseddel, saa blev vi sejlet til 
Jernbanestationen. Der ventede vi igen en lille Tid, saa kom vi endelig ind i Toget og nu er Kl. og-
saa  8, saa vi har tumlet rundt hele Dagen. Det er flotte Vogne, vi kører rundt i her, vi sidder to og to 
i en lille Fjedersofa med Plydses Betræk, men vi skal jo også sove her. Men jeg tror ikke vi faar so-
vet ret meget. 
 

Torsdag den 3/5 – 1996 

Vi kom ikke fra New York før Kl. 11, jeg har ligget paa Gulvet og sovet i Nat, og jeg har da lige 
godt sovet lidt. Der er ikke saa meget at se, der er meget Skov og store Bakker, der er ikke ret meget 
opdyrket, det meste ligger med Græs, og der er ualmindelig mange Sten, alle Husene er af Træ, og 
Veranda er der omtrent ved dem alle. Efterhaanden vi kommer ind i Landet bliver Jorden bedre og 
mere opdyrket. Man ser alle Steder baade Køer, Heste, Faar og Svin gaa ude og alle gaar de løse, 
men de ser ikke ret godt ud, de er magre og langhaarede de allerfleste, men de gaar vist ogsaa ude 
både Vinter og Sommer. Man kan se, de har god Tid på Brænde, de lader det ligge og raadne, og 
Stubbene graver de Jorden fra og stikker Ild i dem eller de graver dem op og bruger til Hegn. Det er 
nogle sjove Vogne de har, de kører med Æsler.    
 

Fredag den 4/5 – 1906 

Jeg har ligget paa Gulvet igen i Nat og sovet helt godt. Vi kom til Chicago Kl. 8½. Saa maatte vi 
vente lidt, saa blev vi sorteret til de forskellige Stationer. Derefter blev vi kørt til Stationen i Droche 
med Gummihjul og modtaget af en Neger. Der er mange Negre her, den første Jernbanekonduktør 

jeg saa herovre var en Neger. 
Der er mange store Bygninger 
her i Chicago, og de fleste har 
flade Tage, og de er meget høje. 
Der er en Masse der kører med 
Automobil, de farer frem og 
tilbage i Gaderne, og det gaar 
stærkt. Der er flere Damer, der 
styrer, og jeg har set flere Negre 
køre med Automobil. Vi skal 
vente her i Byen til Kl. 6 Aften, 
saa jeg har tid til at gaa og se paa 
Byen.  
Jeg er blevet barberet, det koste-
de 15 Cent og fotograferet, det 
kostede 5 Cent, og jeg fik  
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Fotografiet med det samme, men det er jo kun lille. Det er en meget stor By, Chicago. Her er ca. 2 
Millioner Mennesker, med andre Ord lige saa mange som i hele Danmark. Vi var 6, der var gaaet en 
Tur i Byen, vi var inde og drikke Kaffe, det kostede 5 Cent, saa havde vi nær kommet for sent til 
Toget. De var kommet i Vognen alle sammen men vi kom da med  det. 
 
Det er flinke Folk, Amerikanerne, de skal nok sørge for vi kommer af sted, men selv kunde vi jo 
heller ikke klare os. 
 

Lørdag den 5/5 – 1906 
Jeg har siddet oppe og sove i Nat, men jeg har ikke sovet ret godt, jeg har frosset en Del. Vi kom til 
Minneapolis Kl. 8½, der blev vi saa delt i forskellige Retninger igen. Nu er jeg skilt fra alle dem jeg 
var kendt med fra Skibet, saa nu er jeg ene det sidste Stykke. Det ser ud til at det er god Jord her 
udad og det er opdyrket det meste af det. Jeg saa en Mand pløje, han havde 5 Heste for, og der var 
en stor Harve, han havde 6 Heste for, de maa have god tid paa Heste. Jeg ankom til Kensal Kl. godt 
9 og min Broder var der og tog imod mig, og vi kørte i buggy hjem, saa nu er jeg saa lykkelig og 
vel naaet her til Kensal. 
 
Chr. Hansen  

 
 
Togrejsen, som Chr. Hansen foretog fra New York til Kensal var på ca 2500 km. 

 
NB! Billederne er hentet på nettet fra Ellis Islands arkiv om datidens emigranter og har ikke direkte 

relation til Christian Hansen og hans rejse. 
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Hvem var Christian Hansen 
 
Christian Hansen, som skrev denne interessante dagbog, fødtes den 15. december 1884 i Magleby 
Sogn, Præstø Amt. Det forklarer, at han kunne få sig en god snak (på sjællandsk?) med skibets sy-
geplejerske, der kom fra Stege på den samme egn. 
 

Det er tydeligt, at Christian i forhold til sine samtidige havde stor lyst 
og mod til at rejse ud i verden og se og opleve andre steder. Det bringer 
ham til i første omgang til Fyn, hvor vi i folketællingen for1906 finder 
ham som 21-årig fodermester på  Erholm Gods ved Aarup et par 
måneder før afrejsen til Amerika. Dagbogen er ført med en nydelig 
håndskrift og skrevet i et sprog, der vidner om gode skolekundskaber, 
et lyst hoved og et åbent sind. 
 
Vi ved ikke præcist hvor længe, Christian opholdt sig i det fremmede, 
eller hvornår han vendte tilbage til Danmark, men vi finder ham igen i 
kirkebogen for Frue Kirkes Sogn i Odense, hvor han den 6. maj 1910 
bliver viet til den 5 år yngre Katrine Rasmine Andersen, som var født i 
Veflinge. Sammen boede de et par år i Husby Sogn ved Assens, hvor 
Christian var fodermester på Wedelsborg Gods.  
 
Billedet af Christian er taget på  Wedelsborg. Trods hans unge alder 
kan man næsten fornemme den udstråling af erfaring og autoritet, der er 
forbundet med at bestride en ansvarsfuld stilling på en stor ar-
bejdsplads. 

 
Senere flyttede familien til Mors, hvor de i nogle år drev et husmandssted på Frydensbrønd Mark i 
Lødderup Sogn, indtil de ca. 1918 overtog gården, Højdenborg i Lille Ubberud, som i dag ejes af 
sønnen, Sv. Aage Hansen. 
 
Perioden fra 1880 frem til  FørsteVerdenskrigs begyndelse i 1914 var de store indvandringers tid.  I 
denne periode modtog De Forenede Stater mere end 20 millioner indvandrere, som for langt stør-
stepartens vedkommende i løbet af kort tid formåede at skabe sig en ny tilværelse, der for enhver 
måtte forekomme langt mere tilfredsstillende end den, der ellers ville være udsigt til i hjemlandet.  
 
Intet under, at der derfor på immigrantskibene ofte herskede en næsten euforisk stemning af spændt 

forventning til at den store drøm nu 
meget snart ville gå i opfyldelse, og 
at denne stemning for nogles 
vedkommende gav sig udslag i 
musik og dans, mens andre dulme-
de anspændtheden med bønner og  
gudstjenester. 
 
Via det amerikanske indvandrerkar-
totek på Ellis Island, som var den 
officielle modtagestation for immi-
granter fra 1892 til nedlæggelsen i 
1954, kan vi følge Christians an- 
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komst til Amerika og 
supplere hans 
dagbogsberetning med 
nogle få yderligere 
oplysninger.  At 
Christian selv skriver, at 
emmigranterne blev sat i 
land på øen Castle 
Garden, må bero på en 
misforståelse. Castle 
Gardens, som ligger i et 
fort på sydspidsen af 
Manhattan, var for 
længst lukket, da 
Christian ankom. Men 
måske kan det bero på, at 
man hjemme i Danmark 

og blandt Christians rejsefæller i ”folkemunde” stadig brugte den gamle betegnelse på det berygtede 
sted, hvor man kunne risikere at blive afvist og sendt  hjem igen. 
 
De af vore læsere, som har besøgt USA, kender til den meget detaljerede indrejseformular, som 
man bliver sat til at udfylde i flyet inden landingen. Sammen med ens pas bliver formularen derefter 
nøje gransket af en Immigration Officer, som ofte har supplerende spørgsmål til ens bestemmelses-
sted og rejsens formål. Hvis ens pas ikke er af allernyeste type, tages der også fingeraftryk, og man 
får øjnenes irisblænde fotograferet. 
 
Da 21-årige Christian Hansen ankom til New York den 2. maj 1906 som passager på det gode skib 
S/S OSCAR II, blev han sat i land på øen Ellis Island, hvor han, som han selv beskriver, blev meget 
nøje kontrolleret, inden han fik lov at slippe gennem nåleøjet til det forjættede land. Han beskriver 
dog lægekontrollen som flygtig og begrænset til hænder, øjne og nakke. Vi ved fra andre beret-
ninger, at man ikke brød sig om neglebidere, og man havde stor erfaring i at spore diverse syg-
domme ved at undersøge folks øjne, heriblandt den frygtede smitsomme øjensygdom Trachoma. Og 
man kiggede også grundigt efter lus i håret og spor af diverse former for hududslæt. 
 
Vi sporer også hos Christian en medlidenhed med de meget fattige og lurvet klædte østlige immi-
granter, som han så på Ellis Island. Vi ved fra andre beretninger, at netop polske og russiske immi-
granter ofte var i en meget dårlig helbredstilstand, og mange derfor blev anbragt i Ellis Island’s ka-
rantænestation under meget miserable forhold, indtil de kunne sendes hjem igen.  
 
Kun 1ste og 2den klasses passagerer havde individuelle rejsedokumenter. For passagererne på 3die 
klasse og på mellemdækket var skibets passagerliste, ”Passenger Manifest” det officielle indrejse-
dokument. Det udfyldtes på rederiets kontor og var underskrevet af skibets kaptajn, som derved på-
tog sig det formelle ansvar for, at alle passagerernes opgivelser var korrekte. Listen var uhyre detal-
jeret udformet, og Immigration Officererne var også dengang meget nøjeregnende. Vi har via inter-
nettet været inde i Ellis Islands indrejsekartotek, og vi har der fundet de originale informationer, 
som Christian Hansen opgav til passagerlisten. 
 
Det fremgår bl. a., at Christian var steget på skibet i København, var 21 år, ugift, af dansk oprin-
delse og skandinavisk race! Han havde senest haft fast bopæl i Danmark. Han havde sagt ja til, at 
han både kunne læse og skrive! Han havde kaldt sig Farmer, hvilket var blevet rettet til Laborer  
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(arbejder). Hans bestemmelsessted i USA var opgivet til Kensal i North Dakota, hvor han skulle bo 
hos broderen H. P. Hansen, og han var i besiddelse af rejsebillet dertil. Han havde opgivet, at hans 
bror havde betalt for hans rejse, og hans kontante beholdning var 12 $. Han havde aldrig været i 
fængsel, han var ikke anarkist, hans mentale og fysiske heldbredstilstand var god, og han var ikke 
krøbling. 
  
Den socialistiske taler, Borgbjerg, der skrives om i forbindelse med optrinet på skibet den 1. maj, er 
tilsyneladende ingen ringere end den Frederik Borgbjerg, som var en af  Socialdemokratiets ledende 
politikere, og som senere blev socialminister og undervisningsminister i Staunings første  regerin-
ger. I 1906 var Borgbjerg allerede indvalgt i folketinget og medlem af Københavns Borger-
repræsentation. Han var altså ikke immigrant og står heller ikke på 3die klasses passagerliste, så 
måske ser vi her et tidligt eksempel på en politiker-studierejse? 
                          Helge Green 
 
 
 

Hvordan gik det dem? 
 

Et møde med tidligere elever i Ubberud Skole 

 
 
 
 
I august 1961 begyndte 28 børn i deres skolegang i Ubberud Skole. Skolen havde dengang kun 7 
klasser, så i 1968 flyttede de til Korup Skole for at få de sidste skoleår der. 
 På ovenstående billede ses de i den daværende forskole, hvor de tilbragte de første tre skoleår. Det 
er lidt usikkert, hvilket klassetrin, de er på i dette billede. 
 
 

                                                (Privatfoto) 
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Skolen blev dengang ledet af Anders Skytte. Derudover var der forskolelærerinde Ellen Hansen, læ-
rerne Karen og Ove Kühn og Ruth Øhlenschlæger. I løbet af deres skoletid blev lærerstaben forøget 
med Birthe og Preben Jönsson og Henning Muldager. 
 
I 2008 var det 40 år siden de forlod Ubberud Skole, og nogle fra klassen tog initiativ til en 
sammenkomst, hvortil også de daværende lærere blev inviteret. 
 
Festen fandt sted en smuk majdag, og der var megen gensynsglæde og fremdragelse af minder. 
17 af de tidligere elever var mødt op, 10 ”piger” og 7 ”drenge”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter aftale med arrangørerne blev der foretaget en ganske uvidenskabelig undersøgelse af deltager-
nes liv og uddannelse. Resultatet ses herunder. 
 
 
Opr. Elevtal Døde Festdeltagere Kvinder Mænd 
28 5 17 10 7 
  
Skolegang efter Ubberud Skole: 
9.kl 10.kl. Realeksamen Studentereksamen 
4 9 3 1 
 
Erhvervsuddannelse 
Højere udd. Mellemlang 

udd. 
Kortere udd. Håndværksudd. Ingen udd. Har skiftet 

erhverv 
1 3 5 4 4 4 
 
Civilstand:  
Gift Samboende Skilt Ugift 
12 2 2 1 
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Antal børn i familierne: 
3 børn 2 børn 1 barn Gennemsnit 
3 familier 8 familier 6 familier 1,8 barn pr familie 
 
Bopæl:                    
Ubberud sogn Odense/Odense-områder  Øvrige Fyn Uden for Fyn 
3 7 6 1 
 
 
 

Som de så ud efter 40 år. 
 

 

(Ubberud Lokalarkiv) 
                                                                              
          
Bagest fra venstre: Ove Kühn, Birthe Jönsson, Marianne Jeppesen, Henning Muldager, Dorthe 
Knudsen, Bruno Madsen, John Jespersen, Jørgen Erik Jensen, Jens Breum Kristiansen, Preben 
Jönsson, Karen Kühn 
 
I midten: Gitte Hørslev, Lillian Hilgaard  Alsen, tidl. Knudsen, Jonna Øbro, Kirsten Bech Kristian-
sen, Hanne Lesmark, tidl.Andreassen, Sonja Yndgaard, Jørgen Sonne Schou 
 
Forrest:  Grethe Vest Nielsen, Majbritt Søndergaard Jensen, Steffen Rasmussen, Erling Birkemose 
Nielsen. 
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      De gamle fynske Gaarde 
 
  Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, 
  der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, 
  til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde 
  vort Øklimas Snefog og vældende Regn, 
  Hvor kan dog i Solskinnet venligt de smile 
  med lysende vægge og stolpesat Tavl, 
  med Skygger af Grene fra Linde og Pile 
  som levende Billeder hen ad en Gavl 
 
  Tag ud over Landet paa saadanne Dage, 
  når Lærkerne synger og Himlen er blaa, 
  og da skal I se, hvor de mosgroede Tage 
  kan glitre, naar Sollyset falder derpaa. 
  Og friskere grønt I vist næppe kan finde, 
  og hvor findes mere idyllisk et Sted, 
  der Handuen kurrer omkring sin Veninde, 
  mens knebrende Storken til sin daler ned. 
 
  Og Stærene fløjter i Poplerne høje, 
  mens Spurvene kævles ved Tagskæggets Kant, 
  og Hanen med Galen sin Stab vil fornøje 
  og tripper om Hønsene nok saa galant. 
  Og dørene aabnes til Stald og til Stue, 
  hvor Karle og Piger saa livsglade gaa, 
  ja, da er en Bondegaard herlig at skue, 
  Især af de gamle med Stolper og Strå. 
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Hvad eller det er under Sommerens Varme,  
- dog køligt det er i den straatækte Gaard: 
naar Karle og Piger med solbrændte Arme 
paa Hø- eller Kornlæsset skæmtende staar, 
naar Portene aabnes for Markernes Grøde, 
og Vognene ruller ad Tofterne ud, 
mens Fjerkræet fraadser i fedende Føde – 
de gammeldags Gaarde jeg hylder endnu. 

 
Naar Efteraarsstormene rusker og river 
og hvirvler omkring med det faldende Løv, 
da lukker man Porte og Døre og bliver 
selv inde, mens Kvæget paa Stald tygger Drøv. 
Vil Sneen tillige i Dansen sig blande, 
en Udflugt på Landet er sikkert lidt haard, 
men da vil enhver vist med Ærlighed sande, 
der hyggeligt er i den rundbygde Gaard. 

 
En vinterlig Morgen, naar sneen har leget 
og lagt sig til ro over Marker og Hegn, 
- maaske har lidt Rimfrost Konturerne bleget – 
Landskabet fremtræder i Renhedens Tegn. 
Da pynter de prægtigt de snelagte Tage 
med Kragetrærs Rækker, som Perler på Snor, 
tag bare paa Landet på saadanne Dage 
og se der er dejligt, hvor Bønderne bor. 

 
De Gaarde besidder en særegen Charme, 
hvad enten Naturen er grøn eller hvid, 
de værdigt sig breder i Kulde og Varme 
og taler til os om en hensvunden Tid. 
Man finder ej Spor af det stive og haarde, 
man tit i en senere Stilart har mødt. 
Ja hvor er de kønne, de gammeldags Gaarde, 
Jeg elsker dem – saadan et Sted er jeg født. 

 
  Hans Marius Hansen, Lindegaard,  

Udskovvej 10, Korup. 
 
 
 
 
Gårdejer Hans Marius Hansen (1873 – 1964) var Korups lokale kunstner, han havde et meget alsi-
digt talent. Ikke blot var han  meget benyttet, når der skulle skrives lejlighedssange til mærkedage i 
sognet, men også viser og digte om egnens lokaliteter kom fra hans hånd. Det var dog ikke blot med 
ord, han beskrev egnen. En mangfoldighed af skitser og malerier hænger den dag i dag rundt om i 
hjemmene i Korup.  
Lokalarkivet i Korup har i deres besiddelse flere af Hans Marius Hansens skitsebøger, hvorfra bil-
ledet af den gamle gård er kopieret. 
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Fyns Tidende  
bragte den 21. februar 1932 følgende tegning, som findes på Korup arkiv. 
 
 
 

 
 
 
Tegningen var forsynet med følgende tekst. 
 
 Udsigt mod Trøstrup-Korup Kirke 
 
Trøstrup-Korup Kirke har en overordenlig smuk Beliggenhed i den afvekslende og idylliske Lange-
søegn. Ikke mindst på Afstand ligger den som en ægte fynsk Idyl, skinnende hvid mellem de mæg-
tige Træer, der omgiver den. 
Tegningen viser en typisk Udsigt mod den prægtige gamle Kirke, der på så monumental en Måde 
glider ind i det omgivne Landskab. 
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Ejendomsnavne i Højbjerg, Ryggemose, Troelse, Dyregravvæde og Husemose ejerlav. 
 
 
 

Højbjergvej  Solhøj. Højbjergvej 18. 
  Astruplund. Højbjergvej 70 
  Hønsehuset. Nedrevet. Lå nedenfor det nuværende Astruplund. 
  Sviehus. Højbjergvej 95. Ombygget 
  Stridsbjerggård. Højbjergvej 125. Tidligere Jydestedet 
  Stormarkshus. Højbjergvej  
  Ulkenshus. Højbjergvej 120. Nyt hus på stedet. 
  St. Højbjerg. Højbjergvej 140.  
  Midt i Verden. Tidligere Lille Højbjerg. 
  Højbjerglund. Højbjergvej 164. 
  Højbjerglund Teglværk. Lå umiddelbart før Højbjerglund. 
 
Troelsevej  Lille Korsebjerg. Troelsevej 96. Tidligere Korsebjerghusstedet. 
  Sognefogedgården. Troelsevej 150. Andet navn Eiberggård. 
  Østergård.Troelsevej 155. 
  Troelsegård. Troelsevej 165. 
  Sviehus. Nedrevet. Lå mellem nr. 181 og 211. 
  Spedsbjergminde. Troelsevej 211.  
  Ny Ryggemose. Troelsevej 275. 
  Gl. Ryggemose. Troelsevej 280. 
 
Skovmarken  Skovlykke. Skovmarken 25 
  Langkildehus. Skovmarken 35 
  Skovmarkhus. Brugt om både Skovmarken 30 og 51. 
  Lindevigshus. Skovmarken 43. Også kaldet Lindevedshus. 
  Ny Dyregravvæde. Skovmarken 40. 
   
Vejrmøllevej  Bobjerg Mølle. Vejrmøllevej 28 
  Møllerlundhus. Vejrmøllevej 19 
 
Dyregravvædevej Stubhus. Dyregravvædevej 18 
  Teglhus . Dyregravvædevej 96 
  Teglgård.Dyregravvædevej 100 
 Dyregravvæde Skovhus. Dyregravvædevej 
 Gl. Dyregravvæde. Dyregravvædevej 185 
  Horsehave/Horsehavehus 
  Vandløse. Dyregravvædevej 115 
 
Gundersøvej  Rosendal. Gundersøvej 20. Tidligere Kærgård 
  Troelsmose. Gundersøvej 40 
  Troelsrødhus. Ukendt 
 
Nymarken  Tronnesmosehus. Nymarken 61. Nedrevet. Nyt hus på stedet.  
  Tronnemoselund. Ukendt beliggenhed 
   
Husemosevej Sorgenfri. Husemosevej 5. Oprindelig Spedsbjerg Skole. Senere telefoncentral. 
 Hallingsmarkhus. Brugt om Husemosevej 20, 23 og 24 
 Hallingsmarkstedet. Husemosevej 25 
 Husemosegård.Husemosevej 
 Skræderhuset. Nær Husemosegård. 
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Højbjerg, Ryggemose, Dyregravvæde, Troelse og Husemose ejerlav.  
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Informationssøgning på nettet. 
 
Hvis man interesserer sig for lokalhistorie og vil søge oplysninger herom, vil et naturligt sted at 
starte være, at henvende sig til sit lokalhistoriske arkiv, men herudover kan man finde utroligt man-
ge informationer ved at søge på internettet.  
 
Det er naturligvis ikke alle, der har muligheden for at ”gå på nettet”, men har man ikke selv adgang 
hertil, vil der uden tvivl være et medlem af familien, der kan være behjælpelig hermed. 
 
Kommer man først i gang med at surfe rundt, vil man opdage, at man lukker op for en verden fyldt 
med spændende oplysninger, og disse muligheder har betydet, at mange mennesker i dag er gået i 
gang med at finde tilbage til deres ”rødder” eller sagt på en anden måde har startet med slægts-
forskning. 
 
Efterfølgende viser vi adresserne på nogle hjemmesider, hvor man kan finde mange interessante in-
formationer både i ord og billeder bl. a. om den fynske lokalhistorie.  
 
De anførte adresser er kun et lille udpluk af de mange muligheder, som nettet rummer. Hvis man 
begynder at søge, vil man opdage, at man stort set kan finde svar på de fleste spørgsmål, man kan 
finde på at stille. 
 
De nedennævnte adresser, kan være et udmærket sted at starte sin søgning, og hvis ikke svaret fin-
des netop her, vil der ganske givet blive henvist til links, hvor man kan fortsætte søgningen.  
 
 
Stadsarkivet i Odense: www.stadsarkivet.dk 

Siden benævnes Historien Hus, og man kan her finde oplysninger om Odense og Fyns historie. 
 
Odense Centralbibliotek): www.odensebib.dk 
Under fanen voksne findes et afsnit om lokalhistorie med henvisninger til mange relevante hjemme-
sider. 
 
Statens Arkiver: www.sa.dk 
Under afsnittet slægtsforskning findes også et punkt om lokalhistorie. Her instrueres i, hvordan man 
kommer i gang, og hvor man kan søge, og der er væld af links til interessante hjemmesider. 
 
SLA - Sammenslutningen af Lokalarkiver: www.danskearkiver.dk 
Her kan man læse om lokalarkivernes arbejde samt finde links til landets mange lokalarkiver 
 
Odense Bys Museer:  www.odmus.dk 
Hjemmeside for Odense Bys Museer med mange oplysninger om museernes virke og udstillinger 
og også henvisninger til relevante hjemmesider. 
 
Historisk atlas:  www.historiskatlas.dk/?fyn 
Denne hjemmeside formidler udvalgte lokaliteter og emner fra 5000 års fynsk kulturhistorie, der ta-
ger udgangspunkt i et kort over Fyn. 
 
Fund og fortidsminder: www.dkconline.dk 
Hjemmesiden er kulturarvsstyrelsens landsdækkende database med oplysninger om over 150.000 
kulturhistoriske lokaliteter. 
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Odense billeder:  www.odensebilleder.dk 
Her kan man se Odense Bys Museums fotografier og tegninger fra det gamle Odense  
 
Fynske Billeder:  www.fynskebilleder.dk 
Pressefotos fra Fyn 1943-70 
 
Historiefyn: www.historiefyn.dk 
Billeder og beretninger om håndværk og industri. 
 
SSF -  Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger:  www.ssf.dk 

På denne hjemmeside findes der et link, der giver adresser på et stort antal hjemmesider i ind- og 
udland 
 
Dansk Demografisk Database:  www.ddd.dda.dk/ 
Her kan man søge efter personer i kilder som fx. folketællinger eller politiets udvandringsprotokol-
ler. 
 
Dansk Arkivalieinformationssystem:  www.daisy.sa.dk 
Daisy er en elektronisk registratur over Statens Arkivers samlinger. Man finder her oplysninger om 
samlingerne, og hvilke oplysninger, der står i arkivalierne. Der findes på hjemmesiden et fint ek-
sempel på, hvordan man søger på siden. 
 
Kort- & Matrikelstyrelsen:     www2.kms.dk 
På kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside kan man søge og se historiske kort under Danmark før 
og nu. Søg under fanen ”Mest til fritid”. 
 
Odensedatabasen:   www.odensedatabasen.dk 
Denne database indeholder oplysninger fra mange forskellige kilder om odenseanere i årene 1740 – 
1790. 
 
Det DanskeUdvandrerarkiv: www.emiarch.dk/ 
Her kan man søge på de danskere, der udvandrede i årene 1869 til 1908 og som har købt oversøisk 
billet af en dansk rejseagent.  
 
Dansk Historisk Fællesråd: www.historie-online.dk/histsider 
Her finder man en omfattende samling af links til historiske beretninger om hændelser, personer, 
ting m.v. 
 
Udvandring: www.ellisisland.org/ 
Vil man søge oplysninger om slægtninge, som er udvandret til USA, er denne hjemmeside et godt 
sted at starte. 
 
Kirkebøger/Folketællinger: www.arkivalieronline.dk/ 
Her kan ses skanninger af kirkebøger (optil ca. 1950) og folketællinger (indtil 1925). 
 
Slægthistorisk forening, Odense: www.odenseslaegt.dk/ 
Her finder man dels folketællingen 1901 for Odense samt en del links, som kan føre videre. 
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Indleveringer/Forespørgsler til Korup Lokalarkiv i 2008 
 
Efterfølgende er nævnt de personer som i årets løb enten har indleveret materiale, som er indgået i 
samlingen på Korup Lokalarkiv eller som har søgt informationer om slægtninge etc. 
Nogle af indleveringerne er kommet i stand i forbindelse med, at de pågældende har henvendt sig 
for at søge oplysninger  
 
Inger Hansen, Rugårdsvej 401, Korup  Fotos 
 
Arne Kjær Larsen, Præstevej 15, Korup Fotos samt materialer vedr. diverse forenin-

ger   
  

Ingrid Jørgensen , Søbakkevej 35, Korup Diverse fotos 
 
Anders Lunden, Kronhjorteløkken 198, Korup Matr. vedr. Korup Antennelaug 
 
Anni Lene Larsen, Tyrsbjergvej 58, Tyrsbjerg Skilt vedr. bogbussens holdeplads 
 
Svend Aage Nielsen, Rensdyrløkken 27, Korup Kopi af pantebrev, skøde og taksationsforret-

ning 
 
Christian Nielsen, Møllebakken 9, Sct. Klemens 2 fotos fra keglebanen på Slukefter Kro 
 
Freddie Westergaard, Rørsangervej 18, Korup Fotos 
 
Steen Schultz, Villestoftehaven 95, Villestofte Fotos fra Korup Stolefabrik 
 
Conny Schebye, Kalkværksvej 9 D, Frederikshavn Skudsmålsbog, lommebog samt udskrift fra 

skifteretten 
 
Carl Ole Christensen, Rugårdsvej 528, Korup Plakater fra Korup Skoles Forældreforenings 

forestillinger 
 
Jens Peter Hansen, Møllemarksvej 78, Bolbro Foto og tegning af Kalørvej 193 
 
Jens Jørgen Jensen, Stavadgyden 80, Gl. Korup Kopier af skøder og kjøbekontrakter 
 
Edel Petersen, Rugårdsvej 644, Korup  Fotos samt matrikelkort og panteobligation 
 
Jenny Hansen, Plantagevej 3 G, Morud  Fotos 
 
Richard Dupont Olsen, Canada  Fotos 
 
Heidi Eggert, Korupvej 5, Korup  Foto 
 
Kristian Vedel, Trøstrupvej 160, Trøstrup Protokoller vedr. KIF Badminton 
 
Arthur Hansen, Thrigesvej 27, Haderslev Luftfoto 
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Som nævnt er flere af afleveringerne sket i forbindelse med at nogle af ovennævnte har kontaktet 
arkivet for at søge informationer. I forbindelse med denne kontakt har det vist sig, at de pågældende 
samtidigt kunne bidrage med billeder etc. til arkivet, således at der blev tale om en gensidig udveks-
ling af informationer. 
Følgende personer har herudover søgt informationer i arkivet: 
 
Sten Hansen, Ryesgade 75, København Ø  
Eva Laursen, Bjørnemose 96, Odense S   
Else Yndgaard, Herrested  
Freddy Mortensen, Sandhusvej 33 Odense C 

Indlevering/Forespørgsler til Ubberud Lokalarkiv i 2008 
Hanne Simonsen, Ravnebjerggyden 26  Arealkort  
 
Hans Brun Emilievej 31 Odense  Slægtsbeskrivelse 
 
Lene Birkemand, Middelfartvej 710  Foto  
 
Harry Nielsen, Egevej 45   Foto 
 
Ellen Simonsen, Remisen  6 1 Odense  Årsskrift fra Ubberud skole, 
    kirkeblade og foto 
 
Henning Muldager, Kalørvej 84  Regnskaber, mødereferater og  foto 
 
Grete Rasmussen, Grævlingeløkken 5B  FDF spejder regnskaber, sommerlejr, kort 
 
Helge Jessen, Birkebo  42   Birkebo´s  historie, avisudklip m.v. 
 
Lise Pedersen, Harpevej 1 Ølstykke  Foto, ejendomspapirer m.v. 
 
Ellen Bøgholm, Øster Mole 16 Bogense  Billede 
 
Erik Nielsen, Middelfart   Foto 
 
Ingrid Nielsen, Boltinggårdvej Ringe  Foto 
 
Stadsarkivet  Odense   Matrikelkort 
 
I 2008 har der været ca. 15 henvendelser til arkivet. De har hovedsagelig drejet sig om slægts-
forskning, enkelte også om gamle navne på ejendomme. Et stigende antal henvendelser sker nu pr. 
email. Der har været forespørgsler  om  
Skoleholder Peder Nielsen (Ubberud 1799-ca. 1730) og hans efterkommere.  
Lærer Axel Andersen (Ubberud 1906-12) 
2 henvendelser om Blommenslyst mølles grundlægger Jacob Jessen og hans familie. 
Forespørgsel fra Canada om forfædre fra Ravnebjerggyde 31. 
Endnu en henvendelse om forfædre fra Ravnebjerggyde 20. 
Henvendelse om familier med tilknytning til den nedbrændteToftegård i Ubberud, St. Bisbjerg og 
St. Dyred. 
3 henvendelser om slægt, stammende fra Ejlstrup. 
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Begivenhedskalender. 
    Udarbejdet af Korup Lokalarkiv. 
 
 Stenalderfund 
1800-2000 f.K.( Bronzealderen):  Flintedolk m. fladt fæste fundet i Korup 
1000 f.k.-500 e.K.(Jernalderen):Bronzering, en såkaldt Vendelring fundet i Korup 
K.f. – 400 e.K. (Romersk Jernalder): 51 brandplet og urnegrave med småfund. 
1200 Korup Kirkes centrale del er bygget  
1288 Navnet Korup ses 1. gang som Korope, senere som Kordorp, og lign. 
1300 Korets tilbygning samt kamtakkerne på gavlene er fra den tid. 
1473  Antagelig er kirkens tårn bygget på dette tidspunkt. 
1511 Skattemandtallet fra Næsbyhoved Len 
1554 Navnet Korup er første gang stavet som vi kender det i dag. 
1589 Korup Kirke omtalt af Biskop Jacob Madsen i visitatsbogen. 
1664 Krudthuset omtalt i matriklen 1664.  
1682 Hollehuus, det senere Holehus omtalt første gang 1682. 
1686 Kop og Kvægskat  
1688 Matriklen fordeler bedre skattebyrden. 
1689             Korup Kirke solgt til assessor Jørgen Landorph. 
1715 Korup sogns første kirkebog 
1722 Rytterskolen opført, tegnet af arkitekt Johan Cornelius Krieger. 
1764 Ryttergodset blev sat på offentlig auktion. 
1770 Ll. Pederstrup overgik til selveje 11-06-1770 
1771 St. Pederstrup overgik til selveje 04-02-1771 
1786 Udskiftningskort for Trøstrup og Korup 
1787 Korup sogns første folketælling.  
1795  Korup Kirke solgt til 6 gårdmænd i sognet. 
1822 Slukefter Kro får kongelig bevilling. 
1872 Vandstanden i Trøstrup Sø blev sænket yderligere 2 m.  
1872 Korupgaard opstår ved at gårdene med mat. nr. 12 og 13 sammenlægges. 
1873 Korup Sygekasse stiftet  
1890 Hole Skov Forsamlingshus bygget. 
1890 Korup Afholdsforening stiftet. 
1890 Trøstrup-Korup Andelsmejeri oprettet 02-08-1890 (nedl. 01-10-1951) 
1892 Den private Pogeskole oprettet af pastor Stahlfest Møller. 
1899 Korup Smedie blev etableret af landsbyens beboere. 
1900 Korup og Omegns Afholdsforening stiftet 20-01 (nedl.15-09-1908) 
1901 Korup og Omegns Ægsalgskreds stiftet 04-02 (opløst 04-04-1968) 
1901 Trøstrup-Korup Husflidsforening startes. 
1901 Korup Forskole bygges. Skolen flytter 1955 og bygningerne sælges. 
1907  Trøstrup Mølle/Slukefter Savværk etableret 1907 (nedl.1987) 
1908 Korup Husmandsforening stiftet. (nedl.23-03-1988) 
1911 Korup Kirke solgt til en selvejende institution. 
1911 Nordvestfynske Jernbane anlagt. (nedlagt 31/12-1965) 
1916 Brugsforeningen bygget overfor stationen. 
1917 Korup adskilt fra Ubberud som selvstændig kommune. 
1919 Korup Andels Elektricitetsselskab stiftet 14/4-1919. (opløst 1/10-1982) 
1924 Korup Skytteforening oprettet (nedl.1955) 
1935  Julens Glæde, Korup. oprettet  (nedl.1968) 
1938 Korup Sognebogsamling stiftet 03-11. (opløst 01-04-1965) 
1938 Dansk Arbejdsmandsforbund opretter lokal arbejdsløshedskasse. 
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1939 Korup Vandværk etableret (nedl.07-10-1971) 
1941 Korup Idrætsforening stiftet 20-01-41 som Korup Badmintonklub 
1942 Korup Foredragsforening stiftet 30-06-42. (nedl.1967) 
1944 Kalørvejen reguleret som beskæftigelsesprojekt under besættelsen. 
1944 Stavidsåen uddybet. 
1944 Jørgine Hansen døde i KZ-lejren Sachsenhausen. 
1955 Korup Skole, Præstevej 2. blev indviet 
1965  Nordvestfynske Jernbane nedlagt ved udgangen af året. 
1966 Korup og Ubberud kommuner sammenlagt. 
1969 Korup-Ubberud hallen indviet 28-02-1970, (overdr. til OK 1/1-80) 
1970  Korup-Ubberud Kommune sammenlagt med Odense Kommune 
1970 O.K. klubben stiftet 16-09-1970 
1972 Korupblæserne stiftet 1972 
1974 Korup Antennelaug stiftet 1974. 
1974 Brugsen flytter fra Rugårdsv. og påbegynder dermed Korup Centret.  
1977 Korup-Ubberud Folkedansere stiftet 03-03-1977 
1979 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening stiftet 01-03-1979 
1980 Korupscenen stiftet 13-03-1980 
1982  Fjernvarmen kom til Korup. 
1991 Skydebane-sagen begynder og slutter i 1995. 
1996 Posthuset nedlagt og Posten flytter til postbutik i K.C. Super. 
2000 Omfattende trafiksanering af Rugårdsvej. 
2003  Året hvor sognebogen: Korup-Ubberud, to sogne før og nu, udkom. 
2007 Bogbussen nedlagt ved udgangen af året. 
 
 

Efterlysninger fra Ubberud Arkiv 
 

Vi mangler oplysninger om disse billeder 
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Efterlysning fra Korup Arkiv 
 
Vi mangler oplysning om personerne på efterfølgende billeder, som alle er taget på kroens eller i 
kroens have 
 
 
 

                        
         Nr. 3 fra venstre er Ingrid Jørgensen – resten er ukendt. 
 
 
 
 

                        
       Her kendes kun Petra Pedersen i midterste række længst mod højre. 
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          Kender nogen disse personer? 
 
 
 
 
 

   
 
       Fra venstre er det Ester Hansen og Ingrid Jørgensen, resten er ukendte. 
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                    Gemmer der sig noget i dine skuffer og skabe 
 

         
 
 
 

      Tænk på dit lokalarkiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


