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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 2009: 382 husstande.
Årsskriftet er trykt i 450 eksemplarer.
Redaktion: Erik Lund.
Redaktionen afsluttet primo februar 2010.
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:

Lisbeth Jørgensen
Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV
Tlf. 6594 2087
E-post birkhoej@privat.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 NV
Tlf. 6594 2125
E-post: fwkorup@mail.dk
Erik Lund
Søbakkevej 81, Korup, 5210 Odense NV
Tlf. 6594 2128
E-post:: lunderik@post11.tele.dk

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. Skilt ved trappen i højre hjørne

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 bestyrelsesmedlem.
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 2009
for
Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening
------------------------------------------------------------------------

Indtægter

Budget 10
Medlemskontingent 2009 ( 31/12- 09 = 387 husstande)
22680,22000,Tilskud fra Odense Kommune
9000,10000,Overskud fra generalforsamling
66,0,Renter
8,12
50,----------------------------------------------31754,12
32050,-----------------------------------------------

Udgifter
Tryk af årsskrifter, kalendere og reklamer
Møder, kursus og generalforsamling
Kontingent til foreninger, girogebyrer
Porto, papir, film og bøger.
Arkivdag, udstillinger, udflugter og represent.
Tilskud til Ubberud arkiv
Tilskud til Korup arkiv

5625,10000,200,2000,335,500,2870,40
2500,3843,2000,8500,5000,9000,5000,-----------------------------------------------30373,40
27000,------------------------------------------------

Årets resultat

1380,72

5050,-

Egenkapital
Beholdningen pr. 1. jan. 2009
Årets resultat
Egenkapital pr. 31 dec. 2009

32092,38
+ 1380,72
33473,10

Regnskabet er revideret primo jan. 2010 uden anledning til bemærkninger.

Freddie Westergaard
kasserer

Anders Lunden
revisor
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Henry Nissen
revisor

Beretning for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening 2009.
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.
På begge arkiver er det landsdækkende arkivdatabasystem ARKIBAS installeret. ARKIBAS gør det
på længere sigt muligt for alle, der har internet at søge oplysning om arkivalier på alle landets lokalarkiver.
I maj arrangerede bestyrelsen med stor succes to aftenture med bus rundt i sognene.
På turen rundt i Korup deltog 50, som blev kørt rundt på kryds og tværs mellem Stavis å og Ryds å,
Dybvadbro og Villestofte, Tyrsbjergvej og Hole Skov.
Til turen rundt i Ubberud havde 87 deltagere meldt sig, så her blev der kørt i to busser. Man besøgte
Højbjerggård, Troelsmose og St. Ernebjerg.
I november afholdt foreningen Arkivernes Dag i Korup sognegård. Her var udstillet billeder fra
Korup og Ubberud ligesom der blev vist en film fra udbygningen af Korup Skole i 1955.
Ubberud Lokalarkiv har i forbindelse med nedlæggelsen af Ejlstrup Grundejerforening modtaget kr.
12.000.
Generalforsamlingen 2009
blev afholdt den 10. marts i Korup Sognegård. Ca. 90 af foreningens medlemmer mødte op. Et meget flot fremmøde til en generalforsamling, må man sige.
Ingrid Nielsen blev valgt som dirigent. Til bestyrelsen valgtes Erik Lund og Lisbeth Jørgensen. Anne Thaulow og Ove Kühn blev genvalgt.
Efter kaffen viste Freddie Westergaard film om bl.a. de meget omtalte Gågængerture til Slukefter
Kro i 1930’erne samt videoklip fra TV Korup bl.a. om den gamle smedje i Højbjerg.
Årsskrift
Erik Lund redigerede et årsskrift på ca. 36 sider, som blev udsendt i februar.
Hjemmeside
Freddie Westergaard er fortsat webmaster på foreningens hjemmeside korup-ubberudlokalhistorisk.dk. Foreningens medlemmer opfordres til at besøge hjemmesiden. Besøgstallet på
hjemmesiden er steget fra ca. 2000 til ca. 3000.
Kalenderen
er i år udsendt for 12. 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
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Generalforsamlingen 2009 i ord og billeder

En tætpakket sal - næsten 100 personer er
mødt frem – klar til at høre om arkivernes
arbejde.

Formanden aflægger beretningen

Regnskab og budget gennemgås

Kristian Vedel får blomster

Formanden overrækker blomster til de to afgående bestyrelsesmedlemmer medens Flemming
Thaulow får blomster og udnævnes til æresmedlem for 30 års indsats som arkivleder.

Blomster til Inger Hansen

og til Flemming Thaulow
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Dirigenten takker for god ro og orden

Kaffe med lagkage

Underholdning med film og videoklip

Bordene ryddes

Stole og borde stilles på plads

Opvasken klares
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Aftentur rundt i sognet
I maj måned arrangerede bestyrelsen to aftenture hvor såvel medlemmer som ikke medlemmer kunne blive transporteret rundt i sognet med bus, et arrangement som tidligere har været gennemført
med stor succes.
Tirsdag den 26. maj løb Korup turen af stablen.
Vejret var ikke det bedste (køligt og blæsende), men de 50 personer som havde tilmeldt sig mødte
forventningsfulde frem til starten som skulle finde sted fra Sognegården kl. 1900, og de blev ikke
skuffede.
På 1½ time blev de transporteret på kryds og tværs i sognet mellem Stavis åen og Ryds Å, Dybvadbro og Villestofte, Tyrsbjervej og Hole Skov under kyndig vejledning af Jens Peter Jensen, der
undervejs fortalte om kirken, Husflidsskolen, Helligkilden, Rytterskolen, jernaldergrave, skydebane, gamle gårde, kroen, banen, gamle stednavne og meget mere.
Der blev også tid til et lille ophold på gårdspladsen på Korupgård, (områdets største gård) hvor ejeren Hans Erik Plougheld kort berettede om gårdens historie.
Efter køreturen var de arrangeret kaffebord i Sognegården, hvor snakken omkring bordene naturligvis drejede sig om minder fra en svunden tid.
Ubberud turen fandt sted torsdag den 28. maj.
87 deltagere havde tilmeldt sig, så det havde været nødvendig at entrere med to busser, og Ove
Kühn og Harry Nielsen havde påtaget sig opgaven med at være guide på hver sin bus, et hverv, som
de klarede elegant og informativt.
Vejret viste sig fra sin pæne side med smuk solskin, så det blev en flot aftentur rundt i det smukke
fynske landskab omkring Ubberud.
Undervejs blev der gjort holdt ved Højbjerggård, hvor Lene og Knud Engel viste rundt og fortalte
om gårdens historie.
Senere på turen var der et ophold ved gården Troelsmose, hvor Jørgen Nielsen fortalte om dagligdagen på en gård med 450 ha. landbrugsjord og 850 kreaturer, der leverede 11.000 kg. mælk om
dagen.
Endelig blev der også et ophold ved Store Ernebjerg for at betragte de mange stenskulpturer, som er
fremstillet af gårdejeren.
Turen sluttede også denne aften med fælles kaffebord der foregik på Ubberud Skole, og også her
gik snakken lystigt om aftenens oplevelser og erindringer, som turen havde bragt for dagen.
Bestyrelsen vil her gerne takke for den store opbakning omkring arrangementet.
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Arkivernes dag 2009
Lørdag den 14. november arrangerede Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening en udstilling i
Sognegården som led i den landsomfattende ”Arkivernes dag”.
Målet med denne dag er at skærpe interessen for arkivernes arbejde og dermed forhåbentlig medvirke til, at befolkningen i nærområderne bliver klar over det store og vigtige arbejde, der på frivilligt basis gøres for at sikre, at dokumenter, fotos og beretninger m.m. bevares omhyggeligt til vore
efterkommere.
Blandt temaerne for denne arkivdag var en samling plancher og fotos om tidligere, nu nedlagte forretninger og erhvervsvirksomheder. Især materialet om gamle købmandsforreteninger og den for
længst lukkede Korup Stolefabrik blev genstand for livlig interesse. Også et meget omhyggeligt ført
regnskab fra opførelsen af Ubberud Forsamlingshus og stiftelsen af det andelsselskab, der stod for
opførelsen og driften af huset vakte stor interesse.
Et dias-show med over 1300 fotos fra Korup-arkivet og forevisning af en film fra 1953 til 1955 om
opførelsen og indvielsen af den nye Korup Skole, gav anledning til livlig interesse og diskussion og
genopfriskede mange minder hos de besøgende.
Mange mødte frem, og der blev, ud over studiet af de udstillede billeder, også lejlighed til at drøfte
gamle minder, der blev vækket til live af besøget.
Arkiverne fik i den forbindelse også suppleret deres viden om personer og bygninger eller lokaliteter på billederne.
Udstillingen kan jo kun vise et lille udsnit af de mange informationer, som arkiverne efterhånden
har modtaget, og forhåbentlig kan denne lille appetitvækker, som udstillingen er tænkt som, betyde,
at flere får lyst til at aflægge arkiverne et besøg i åbningstiderne tirsdag og torsdag (se kalenderen),
måske for at få svar på et spørgsmål om fortiden eller blot se, hvad arkiverne rummer.
Et sådant besøg kan også være med til at give arkiverne ny viden, og har man måske samtidigt
medbragt et eller flere billeder, som vi kan få lov at kopiere, så er man med til at udbygge vor viden
om lokalhistorien.
Det skal i denne forbindelse understreges, at billeder for at være interessante ikke behøver at være
fra før 2. verdenskrig, men må gerne vedrøre tiden herefter - husk, at den tid vi lever i bliver historie
en dag..
Med hensyn til arkivets åbningstider henvises som nævnt til kalenderen, og hvad angår beliggenheden henvises til oplysningen herom foran i dette årsskrift.
Hvad angår udstillingen er det vor opfattelse, at både de besøgende og arkiverne havde udbytte heraf.
Efterfølgende vises nogle billeder fra dagen.
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.
Billeder fra udstillingsdagen.
Et lille udsnit af de mange interesserede besøgende.

Billederne blev omhyggeligt studeret
både på de opsatte tavler og ved
computeren eller ved at bladre i de
mange albums,

og minderne kunne bagefter
genopfriskes over en kop kaffe
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Nybyggeri i Slukefter i 1960’erne
Af Viggo Bach
Vi var en familie på fire – mor, far, en dreng på 7 år og en pige på 4 år.
Vi boede i en god lejlighed i Odense, men den lå tæt ved banegården, hvor man dengang kørte med
mange damptog, og vor nærmeste nabo var badstuen, hvor man dengang kom for at få et varmt bad.
Det varme vand hertil blev fremstillet i et kulfyret anlæg. Både damptog og badstue udsendte tæt
røg, og den urene luft var en plage for os, især for mor og datter, som ofte var syge p.g.a. den snavsede luft. Derfor anbefalede lægen os, at finde et andet sted at bo. Det var i foråret 1964.
Vi var så heldige at have en lille bil, så vi begyndte at køre rundt i omegnen, for at finde et
sted med ren luft. I første omgang så vi på
mulighederne syd for Odense. Der var meget
byggeri i gang, priserne var høje, og de
færdige huse var solgt.
I avisen havde vi læst om, at der var en ny
udstykning i Korup, hvor det første hus kunne
beses. Området, der lå ved Slukefter Kro, hed
Kirsebærhaven. Vi kørte derud og blev straks
betaget af stedet. Det var i juni måned og
syrenerne blomstrede. Vi syntes det var meget
Den første bil – Simca 1000
smukt.
Et hus var færdig, og man var i gang med nummer to. Man kunne gå i gang med nummer tre til efteråret.
Da vi havde talt med murermesteren, gik vi en tur i området og besøgte også Hole Skov. Der var
meget smukt med de grønne bøgetræer og det bakkede landskab. Den lille pige på 4 år blev meget
begejstret og udbrød ”Her vil vi bo, for her er bjerge”.
Resultatet blev, at vi aftalte at købe det tredje hus i området, og at vi skulle flytte ind senest den 1.
maj 1965.
I sensommeren i 1964 gik byggeriet i gang,
og vi fulgte det med stor interesse. Der var
på den tid vanskeligheder med at få
byggematerialer, og i nogle tilfælde måtte vi
acceptere, at det blev lidt anderledes end
planlagt. Jeg vil nævne et tilfælde.
Murermesteren meddelte i efteråret 1964 at
arbejdet ville blive forsinket da de mursten,
vi havde aftalt at bruge, ikke kunne fås til
tiden, men ville blive ca. 2 måneder
forsinket. Det betød, at vi ikke kunne flytte
ind til aftalt tid.

Kirsebærhaven 1964

11

Det var meget uheldigt, for vi skulle ud af lejligheden i Odense inden 1. maj.
Der viste sig en mulighed for at få en anden sten. Den var mere hårdt brændt og derfor dyrere end
planlagt. Jeg spurgte murermesteren om, hvor meget det drejede sig om, og svaret var 300 kr. Jeg
tog min pung frem og gav ham 300 kr. og sagde. ”Vær så god, og bestil så de sten”
Stenene kom, og huset blev færdig til tiden, og vi kan stadig glæde os over en smuk mur med sten
som stadigt er kønne og bliver blanke i regnvejr – de skyr vandet.
Det var en stor forandring i hverdagen for den lille familie at flytte til Slukefter. I byen var børnenes
legeplads en cement belagt gård og en streng vicevært, der satte grænser for aktiviteterne. Kirsebærlunden bestod endnu af mange kirsebærtræer, og det gav helt andre muligheder. Efterhånden som
området blev bebygget forsvandt kirsebærtræerne og gaden blev asfalteret. Det gav andre muligheder.
Der var tilflytning til området af familier med børn, og Kirsebærhaven blev et søgt område for legende børn, der var jo ingen gennemkørsel og
derfor minimal trafik.
Pederstrupvej var dengang stærkt trafikeret af
lastbiler med grus. Der blev stadigt gravet grus i
den bageste del af det nuværende Hjertegræsvej og
flere andre steder nord for Pederstrupvej, men i
Kirsebærlunden var der fredeligt, og det fandt
børnene ud af, og det var dejligt med de legende
børn.
I Hjertegræsvej området stod et stort kastanietræ,
det gravede man uden om, således at det efterhånden stod som en lille høj. Børnene morede sig med at bestige højen, og de kaldte den for ”Gaustatoppen”.
Kirsebærhaven nr. 5 - april 1965

Da man begyndte at byggemodne området forsvandt ”Gaustatoppen”.
En lille morsom ting skal nævnes. Da vi havde boet her i få dage, kom vores lille pige – 4 år – ind
og fortalte: ”Mor her siger konerne Ruth, Anna og Karen til hinanden, inde i Odense sagde de da
altid fru eller frøken”. Ja sådan var det dengang, men også i byen har tingene ændret sig.
I 1967 blev der startet et spejderarbejde, hvor vores dreng var med fra begyndelsen, og senere kom
også pigen med.
Spejderhuset på Tyrsbjerg blev bygget et par år efter, og det blev et godt ”grosted” for spejderarbejdet.
Viggo Bach
PS! Kirsebærhaven fik i 1970 navneforandring til Kirsebærlunden, i forbindelse med kommunesammenlægningen.
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Stemmearkivet i Korup.
Lokalarkivet i Korup har i sin samling et lille stemmearkiv, bestående af båndede interviews med en
række Korupborgere, som gennem deres liv og arbejde er blevet kendt i lokalområdet og på mange
områder har sat deres præg på områdets udvikling.
De har naturligvis først og fremmest fortalt om deres eget virke og om udviklingen i Korup, som de
selv har oplevet den. Imidlertid har de også ofte via deres omtale af begivenheder, steder og mennesker, de har truffet, kunnet give et langt bredere indtryk af tilværelsen i Korup i fortid og samtid.
Mange af de interviewede personer er barnefødt og har levet størsteparten af deres liv i området, og
et ikke uinteressant biprodukt af interviewene er derfor, at der på denne måde er gemt nogle prøver
på den fynske dialekt, som i deres samtid har været talt her på egnen.
Vor samling af båndede interviews er især blevet til på foranledning af den tidligere arkivleder, Jens
Peter Jensen, men de seneste par år har lokalarkivet ikke haft de fornødne ressourcer til at udbygge
samlingen.
Vi har måske også på lokalarkivet en overgang haft den opfattelse, at dette område blev dækket
fuldt ud gennem TV- Korup’s indsats for dels at opsøge personer, der aktuelt havde gjort sig bemærket i offentligheden, og dels på eget initiativ opdyrke temaer, der faldt i tråd med lokalarkivets
formål og virke. Når det gælder TV optagelser, synes der imidlertid altid at være indbygget et ønske
om, at stoffet skal indeholde et vist element af aktualitet, almen interesse eller ligefrem underholdning for at optagelsen kan retfærdiggøres.
Lokalarkivet er derfor efterhånden nået til den opfattelse, at rene lyd-optagelser uden en stor forudgående programmering, instruktion og efterfølgende redaktion også har sin berettigelse sideløbende
med TV-optagelserne. Måske fanger vi derved et mere umiddelbart, dagligdags og ægte billede af
den pågældende person og personens historie, tanker, meninger, oplevelser og samtidsopfattelse.
Vi har derfor for nylig fået rådighed over moderne lydoptageudstyr, så vi nu både kan optage og
lagre lyd digitalt og derved bedre sikre optagelserne for eftertiden. Samtidig har vi nu mulighed for
at konvertere den bestående samling af kassettebånd til digital lyd, hvilket således bliver en af de
presserende opgaver i de kommende års arbejde i arkivet.

Ny røst i stemmearkivet: fhv. landpostbud Arne Mikkelsen
Den første opgave, vi har forsøgt at løse ved hjælp af vort nye udstyr, har været at interviewe en i
vide kredse særdeles kendt Korupborger, det tidligere landpostbud Arne Mikkelsen, som fortsat i
sin tredje alder yder en stor indsats, bl.a. som forretningsfører for Grævlingehuset, vort lokale mødested for en række ældreklubber.
Samtalen fandt sted ved et besøg i Arne Mikkelsens hjem, udspørgerne var Freddie Westergaard og
Helge Green fra Korup Lokalarkiv.
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Interviewet kan aflyttes og/eller ”tappes” ved henvendelse på Korup Lokalarkiv i åbningstiden, her
følger et kort referat:
Vendelbo af oprindelse.
Samtalen indledtes med at udspørgerne kunne konstatere, at Arnes sprog – på trods af, at han har
været fynbo i mere end 60 år - fortsat røber et umiskendeligt jysk tonefald.
Det viste sig da også, at han oprindelig er vendelbo, idet han er født på en gård på Sæbyegnen i
1926. ”Et lille sted på en 50 tønder land”, som han selv beskedent siger.
Arne er en af dem, som gik i ”den stråtækte skole”, hver anden dag i syv år frem til konfirmationen,
hvorefter han fik plads som karl på skiftende gårde frem til militærtjenesten.
Et fuldstændigt normalt forløb for unge mennesker i landbruget i perioden omkring og lige efter den
2. Verdenskrig.
Soldat på Bornholm.
Arne blev indkaldt til militæret i 1946, og efter rekruttiden i Viborg blev han sendt til Bornholm
med det troppedetachement, som året før havde afløst den russiske besættelse af øen. Der var dengang ingen kaserne på Bornholm, så soldaterne blev indkvarteret privat, for Arnes vedkommende
hos en malermester i Østermarie.
Arne mindes denne tid med stor glæde, soldaterne var meget populære hos befolkningen, og tjenesten var meget interessant og afvekslende og meget lidt militærpræget. Således hjalp soldaterne til
ved landbruget og de, som havde en håndværks-uddannelse, deltog i byggeriet af den nye Almegårds Kaserne.
Han deltog også i kystvagttjenesten, hvor man med basis i Gudhjem patruljerede i fiskekuttere langs
den bornholmske nordkyst og tit var involveret i aktioner, hvor man afviste tyske fiskere, der søgte
at flygte fra de håbløse forhold i østzonen.
Arne bliver fynbo.
Efter endt militærtjeneste var den store mekanisering i landbrugserhvervet så småt gået i gang med
tilsvarende fald i beskæftigelsesmulighederne til følge.
Arne rejste hjem og boede hos sine forældre, hvor han en kort overgang fandt beskæftigelse som
murerarbejdsmand i Sæby. Gennem en slægtning i Allested kom han i vinteren 1947/48 til Fyn og
arbejdede sommeren over som murerarbejdsmand hos en lokal murermester.
I sommeren 1948 var Arne på landbrugsskole i Korinth, en tid han ligeledes mindes med stor glæde,
og umiddelbart herefter fik han plads på en gård i Mesinge. Det var her, han traf Inger, som tjente
på nabogården. Hun var også kommet langt hjemmefra, hun stammede fra Tinglev i Sønderjylland.
Det var beskæftigelsesmæssigt hårde tider i landbruget, og de søgte i lang tid efter et job som leder
eller bestyrer, hvor de kunne bo og arbejde sammen. Endelig lykkedes det dem at finde arbejde på
godset Fænø, og de kunne gifte sig i oktober 1950.
Fænø var dengang en stor arbejdsplads med omkring 18 fastansatte, men om sommeren og navnlig i
høsten tog man mange sæsonarbejdere ind, heraf en del såkaldte herregårdsbisser, så det kunne til
tider virkelig kræve sin mand at omgås med sådan en flok.
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Alle folkene var naturligvis på fuld kost, så der kunne til tider være virkelige spidsbelastninger også
i husholdningen, hvor Inger arbejde. Alligevel havde de en god tid på Fænø, deres første datter blev
født der, og de blev der i 2½ år.
Slut med landbruget.
1954 flytter familien til Knarreborg, hvor Arne får job som lastbilchauffeur hos Tommerup Handelshus. Vi er i en tid, hvor den senere koncentration indenfor landbrugets grovvarehandel endnu
ikke havde fundet sted, og de store gamle købmandshuse på landet endnu havde stor omsætning
med kraftfoder, kunstgødning, såsæd og andre landbrugsartikler. En tjans lige efter Arnes hoved: at
komme ud og rundt på egnen og få kontakt med en masse mennesker.
Inger havde nu ikke længere fast job, men hun bidrog flittigt til den
unge families økonomi ved at servere i forsamlingshuset, plukke
jordbær og hjælpe andre med forefaldende arbejde.
På et tidspunkt fik Arne et job som rutebilchauffeur i Assens hos en
vognmand, som havde koncession på kørsel på ruten AssensOdense. Igen et ønskejob som passede perfekt til Arnes udadvendte
facon og hans evne til at skabe kontakt med og kunne omgås alle
slags mennesker.
I 1959 kom han til at køre rutebil på Privatbanernes rute Odense –
Kerteminde. Det var på denne tid, at Lindøværftet blev bygget og
behovet for arbejdskraft medførte hurtigt, at der blev etableret
buslinjer fra hele Nordfyn til Munkebo for at løse transportproblemet. Arne kørte bl.a. morgenruten fra Odense og mindes,
at han på de første ture kun havde 2 passagerer med, men inden der
var gået et halvt år skulle der 6 busser til for at klare behovet.
Arne bosætter sig i Korup
I 1961 blev der en stilling ledig som trafik- og postekspeditør ved Korup Station. Det var på den tid
et typisk hustrujob, som Inger så søgte og fik. Til stillingen som stationsleder hørte såvel arbejdet
med ekspedition af breve og pakker for postvæsenet som arbejdet med togtrafikken, herunder billetsalg og ekspedition af banegods. Med morgentoget kom dagens post fra hovedpostkontoret i Odense, og så snart Inger havde modtaget posten og ført pakker og pengebeløb ind i postbudenes kvitteringsbøger, gik postbudene, der betjente Korup-Ubberud området, i gang med at fordele posten til
de enkelte ruter og sortere pakker og breve i udleveringsorden
.
De flyttede nu ind i tjenesteboligen på Korup Station, en efter forholdene stor lejlighed med stuer
og køkken i stueetagen bagved ventesal og postlokale, og på førstesalen var der soveværelse og
børneværelser. Det var også nødvendigt, for efterhånden havde de fået fire døtre.
I 1966 blev indstilledes togdriften, privatbane-selskaberne blev opløst, og busdriften blev overtaget
af Staten. Arne fortsatte nogle år endnu som rutebilchauffeur ved ”de røde rutebiler”, nu som statsansat. Nedlæggelsen af privatbanerne betød samtidig, at Arne og Inger fik muligheden for at købe
stationsbygningen i Korup, et arrangement, som også indebar, at Postvæsenet nu lejede det hidtidige
postekspeditionslokale hos Arne og Inger. Lejligheden blev nu moderniseret, indgangen til postekspeditionen blev flyttet til gavlen og sporarealet foran bygningen blev udlagt til have.
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Ansættelse ved postvæsenet.
I 1969 havde udviklingen af Korup efterhånden medført, at det blev nødvendigt at omlægge posttjenesten, der hidtil havde været varetaget af et enkelt postbud, således at der blev indført en udbringningsrute mere, og den søgte Arne. Han var i forvejen ansat i Staten, men han kom nu til Post
Etaten og fik herved status som statstjenestemand.
Arne mindes med stor glæde årene som postomdeler i Korup og Ubberud, og han beretter i interviewet levende om den tid, hvor det daglige besøg af postbudet for mange mennesker var dagens
højdepunkt. Hvert enkelt postbud var – til fods, på cykel og senere i bil – en slags komplet mobilt
postkontor, der kunne håndtere såvel afsendelse af breve og pakker som ind- og udbetalinger vedrørende folkepension, postanvisninger og telefon-opkrævninger m.m.
Ofte måtte postbudet træde hjælpende til, når der f. ex. skulle udfyldes postanvisninger eller læses
officielle skrivelser, når modtageren ikke lige kunne finde sine briller. Der var på hans rute også
folk, der boede meget afsides og uden telefon, og postbudet fungerede ofte som en slags livlinje for
disse mennesker. Arne har således flere gange måttet rekvirere lægehjælp til folk, som han fandt
syge og hjælpeløse i hjemmet.

Korup Station med indgang fra perronen

Inger bærer dagens post ind
fra morgentoget

Korup Station efter 1966 med
indgang fra Stationsvej (Åbakkevej)

Igennem sit arbejde vandt Arne stor tillid og respekt både blandt folk i sognet og blandt kollegerne i
Postvæsenet. Han var således mangeårigt medlem af menighedsrådet i Korup, han kom i bestyrelsen for Korup Brugsforening, og han blev valgt til distrikts-tillidsmand for posttjenestemændene, de
såkaldte ”sølvsnore”. Udover hans udadvendte væremåde og hans evne til at omgås folk af alle
slags, er han nemlig også et menneske med meninger og holdninger. Han er ikke en, der ”fejer tingene ind under gulvtæppet”, og han har også temperament, når det gælder.
Han beretter i interviewet også om udviklingen i vort lokalområde, hvor der i 1961 uddeltes post til
368 husstande, men 10 år senere var antallet steget til små 3.000 husstande. Tilsvarende havde Inger
nu fået tildelt en hjælper til sorteringen af morgenposten, og der var nu 6 postruter, der udgik fra
Korup Posthus, så pladsforholdene var efterhånden blevet temmelig trange.
I 1976/77 blev Tarupcentret, der var blevet indviet i 1968, udvidet med en stor kontorbygning, hvori
der indrettedes et distriktsposthus for hele Odense V og NV-området, og postomdelingsfunktionen
på Korup Posthus flyttede nu til Tarup. Tilbage i Korup var således kun en postekspedition til mod-
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tagelse af post og indbetalinger, og i 1999 overførtes denne til Korup Center som en ”butik i butikken” sådan som vi ser det i dag.
Den tredje Alder.
På dette tidspunkt var Arne imidlertid forlængst blevet pensioneret, det skete i 1992, og Inger, der
tidligt blev sygdomsramt og derfor gradvist måtte aftrappe sin arbejdsindsats, fratrådte sin stilling
ved postvæsenet i 1982. Posthuset var nu blevet alt for stort som bolig, hvorfor Arne og Inger solgte
det i 1985 og flyttede til et noget mindre ét-planshus på Hole Skovvej, hvor han fortsat bor. Inger
døde desværre få år senere i en alt for ung alder.
Som pensionist har Arne været særdeles aktiv, især indenfor ældremobiliseringen, hvor han i mange
år har været en slags forretningsfører for Grævlinge-huset, vort lokale aktivitetscenter for en række
ældreklubber. Grævlingehuset ejes af et forsikringsselskab, men husleje og vedligeholdelse betales
af Odense Kommune, som videre stiller det til rådighed for lokalområdets ældreaktiviteter. De deltagende ældreklubber vælger i fællesskab en ”husets bestyrelse”, som så har ansvaret for husets
disponering og drift. Det er som medlem af denne bestyrelse at han har lagt – og fortsat lægger - en
stor og meget påskønnet indsats som administrator og regnskabsfører.
På et tidspunkt kom han under vejr med, at nogle
mennesker var begyndt at spille petanque på grusbanen bag
Forsamlingshuset i Ubberud. Det fik han også lyst til at
prøve, han blev hurtigt fanget af det, og i 1999 var han en
af initiativtagerne til at starte Ubberud Petanque Klub, som
senere blev tilsluttet Ubberud Idrætsforening.
Han har siddet i klubbens bestyrelse, en overgang også
som formand, og i 2007 modtog han Ubberud Idrætsforenings hædersnål for sin lederindsats.
Vi har ad omveje erfaret, at han er en meget dreven spiller,
der har opnået flotte placeringer ved stævner og i turneringer. Desværre har bentøjet de sidste par år begrænset
hans bevægelighed noget, navnlig efter et alvorligt fald
sidste år, men han er fortsat aktivt medlem af klubben.
Arne med Ubberud Idrætsforenings hædersnål

Korup Arkivet har følgende billede af postbude
klar til udrykning i slutningen af 1960’erne (d.v.s.
uden Arne).
Billedet viser Sigurd Post, Gunnar Post og Jens
Peter
.
Helge Green

17

EKSAMEN PÅ UBBERUD SKOLE I GAMLE DAGE .
af Ove Kühn
Min kone og jeg blev ansat ved Ubberud Skole 1. maj 1956. Det var dengang man stadig blev
"kaldet" til et embede og modtog et fint "kaldsbrev". På det tidspunkt var Enok Rasmussen, St. Bisbjerg, formand for skolekommissionen. Øvrige medlemmer var pastor Wilhelm Reiss, Irene Jensen,
Ejlstrup (mor til gartner Hans Juel Jensen, Ejlstrup), Hans Hansen, Hovhavevej og Hans Christian
sen, Vejrup.
Lærerstaben bestod af førstelærer Anders Skytte, forskolelærerinde Ellen Hansen, min kone og mig.
Som faglærer til skolekøkkenet var ansat Elna Petersen, Middelfartvej. (gift med gartner Arne Petersen, Middelfartvej).
Eksamensdagen begyndte med, at skolekommissionen og lærerne mødtes kl. 7.30 til morgenkaffe
hos fru Skytte. Det var altid et meget righoldigt morgenbord med æg, brød, pålæg og rundstykker.
Derefter gik man i klasserne, og skolekommissionen fordelte sig. Kommissionen havde selv udfærdiget eksamensopgaver, som blev medbragt i lukket kuvert. Der blev prøvet i dansk (læsning, diktat
eller genfortælling), regning, bibelhistorie, geografi og historie.
Til de skriftlige opgaver var der hos papirhandleren fremstillet specielle eksamenshæfter i blåt med
linierede og kvadrerede ark.
I de mundtlige fag meddelte kommissionen, hvad man gerne ville høre om, hvorefter læreren eksaminerede klassen som helhed. I disse fag blev der givet karakterer i eksamensprotokollen. Undertiden slap der også en bedømmelse af læreren ud: "Deres bibelhistorie gik bedre i år, fru Kühn."
De ting, der var fremstillet i håndarbejde og sløjd, var fremlagt til eftersyn i gymnastiksalen. Om
aftenen kunne forældrene så komme og se "udstillingen." På et senere tidspunkt blev denne udstilling kombineret med husflidsforeningens forårsudstilling.
Både elever og lærere mødte i deres stiveste puds, og eleverne havde penge med, så de kunne gå til
købmand Bertelsen i middagspausen og købe slik.
Bespisningen var overladt til fru Skytte, og den var altid rigelig. Morgenmaden er omtalt. Midt på
formiddagen blev der serveret kaffe og ostemad, og kl. 12 var der middag, som fx kunne bestå af
oksesteg med tilbehør og appelsinfromage. Hertil blev der serveret øl.
Det var en af fru Skyttes travle dage. Som regel havde hun tilkaldt Anna Jespersen, Højbjerg som
assistance.
I tidens løb ændredes eksamensformen. Dels fandt skolekommissionen det efterhånden for besværligt selv at lave opgaverne, dels protesterede vi unge lærere mod denne, syntes vi, håbløst gammeldags form. Ændringen begyndte med, at lærerne foreslog opgaver, og efterhånden overtog vi helt
dette arbejde.
Eksamensdagen blev afkortet, så vi arbejdede med moduler á 20 minutter. Det kunne undertiden give anledning til diskussioner, hvis man blev placeret efter en af Skyttes historieoverhøringer. Han
elskede dette fag og blev som regel så grebet, at han glemte overhøringen og tiden og blot fortalte
løs. Til sidst blev eksamen helt afskaffet, og vi rykkede blot eleverne op i næste klasse.

18

En barndom i Spedsbjerg Skole.
Af Johanne (f. Sørensen)
Min far, Jørgen Christian Sørensen, kom som ung fra Skaarup Seminarium til Spedsbjerg Skole
som hjælpelærer for lærer Jeppesen og blev der i 45 år
Spedsbjerg Skole ligger ca. 10 km fra Odense imellem Poul
Poulsens skov på den ene side og Ole Esbjergs skov på den
anden side. I Ole Esbjergs skov var der en lille tørvegrav, og i
kanten voksede den kødædende plante Soldug.
Der var en stor have, som far var meget glad for, og hvor han
samlede kræfter om morgenen og efter skoletid. Der var mange
frugttræer, tidlige lyse moreller, rødmende og sorte moreller og
glasmoreller, meget sure, men dejlige som syltetøj. Så var der
sveskeblommer, gule blommer, reinekloder og mange
syltekirsebær. Der var et morbærtræ og et valnøddetræ, samt
mange æbletræer, bl.a. et stort smukt, helt rundt træ, som et år
bar 55o kg, men det var tidlige sure madæbler. Af pærer var grev
Moltke, Trykpærer og nogle små grønne.
Af blomster husker jeg syrener, spiræa, liljekonvaller,
vintergækker og dorthealiljer. På en væg var der en rose, der
sprang ud 17. maj.
Mellem gårdspladsen og den store legeplads var der 5 store
gråpæretræer.

Lærer Sørensen som ung

Stuerne i Spedsbjerg Skole var små, men klasseværelse ret stort og lyst. Næsten altid havde mor
blomster i vinduerne, både i skolestuen og i vore egne stuer.
Køkkenet var lille, men havde 6 døre. En til spisekammeret, en til spisestuen, en til et lille værelse,
en ud til gården, en til kælderen og en til dagligstuen. Der var et jernkomfur, hvortil der blev brugt
bøgebrænde. Ovnen var god. I vandgryden satte mor tit en krukke med pillede kartofler, så de kunne holde sig varme. Vasken var af træ med låg over. Der var hul i vasken, så opvaskevandet kunne
løbe ud i en spand nedenunder. Det var slemt, hvis den løb over, hvis vi havde glemt, hvor meget
der var i den. Senere blev der boret et hul i væggen, og spanden kom udenfor. I kælderen var der et
flueskab, så maden kunne stå i fred for fluer og mus.
I dagligstuen og den lille stue, som vi kaldte stuerne ud til landevejen, var der nogle meget smukke
kakkelovne. Kakkelovnene var bygget sammen i flere ”afdelinger”, og det var muligt at sætte en
vandkedel ind i dem. Møblerne var ikke flotte, men der var hygge og som nævnt et væld af store og
små planter. Grønne mod nord, og blomstrende mod syd.
Soveværelset, hvor Kristian og jeg sov sammen med far og mor, var meget lille. Skorstenen afgav
lidt varme; men det betød jo så, at skorstensfejeren skulle derind for at tage sod ud. Det var besværligt på grund af den snævre plads.
Jeg mener, at far var til skovauktion. Brændet blev kørt til Bobjerg Mølle og kom hjem efter savning, hvorefter far med en stor økse kløvede det. Far var en mester til at sætte en fin brændestak.
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Ved skolen var der et 2-mands WC, som fat måtte holde. Vores eget WC var i et lille hummer i
hønsegården. Far bar spandene ned i haven og gravede indholdet ned der.
Far havde aftenskole med karlene, ligesom han forberedte enkelte elever til skole i Odense, bl.a.
dyrlæge Strøgers datter Edna. Dyrlægen var med i skolekommissionen. Når far om vinteren havde
aftenskole, fik jeg lov at være med. Nogle gange i vinterens løb serverede mor kaffe med dejligt
hjemmebagt brød. Hun bagte flere gange om ugen og havde altid en stor kasse med småkager, bl. a.
makroner. Opskriften havde hun fået, da hun som ung tjente i Højme. Der skulle hun også hjælpe
med til at malke 20 køer ude i marken om morgenen.
Gymnastikredskaberne stod lige nedenfor legepladsen. Gymnastik stod fars hjerte nær, og han fik
den store glæde, at der d. 11. juli 1911 var opvisning for mennesker fra næsten hele verden – en tyrk
og vor egen kronprins Christian, den senere kong Christian X. Der var pyntet med blomster og flag
fra landevejen og op til gårdspladsen.
Der var ikke mange udlejningsbiler i Odense, så far spurgte kronprinsen, om de skulle begynde eller
vente, til alle var kommet. ”Vi venter,” lød svaret. Det gik godt, og derefter var gæsterne med gennem de små stuer. ”Nu får De jo så mange herind,” sagde kronprinsen, ”og så på de hvidskurede
gulve.”
Ved kronprinsens besøg var frk. Jørgensen fra Husemose også med. Hun tilbød, at der måtte hentes
mælk på Husemose, fordi en af arrangørerne af gymnastikkongressen ville give børnene chokolade,
hvis mor ville koge den. Far og mor blev indbudt til at komme til Odense dagen efter, hvor der var
flere de kom og hilste på dem, bl.a. tyrken.
Far og mor blev gift d. 4. Juni 1898. Mor hed Kirstine Gormsen
og kom fra en mindre gård i Gundersø. Hun havde gået i skole
hos far.
Anders fra Store Korsebjerg har fortalt, at 7. april 1902 fik de
bud, at de ikke skulle i skole. Der var blevet født en lille pige, ja,
det var mig Johanne, som sidder og skriver dette d. 24. Juni
1992.
4. juli 1906 fødte mor lille Kristian. Mor har fortalt, at hun var så
glad, når hun havde pyntet os, og vi gik hånd i hånd til en
børnefødselsdag e. lign.
Lillebror Kristian fik desværre gigtfeber, og i hans alder var det
slemt til at slå sig på hjertet. Han var så træt, og på hans 12 års
fødselsdag måtte han blive i sengen; men han sagde til mor, at
det blev hans bedste fødselsdag, for så mange havde tænkt på
ham og glædet ham.
Kirstine Gormsen
Om natten d. 11. september 1918 døde min kære lillebror. Mor havde spurgt ham: ”Hvis Vorherre
vil have dig hjem, vil du så ikke nok?” ”Jeg vil hellere blive hos dig, mor.” Provst Wellejus sagde,
at det var da naturligt for et 12 års barn at sige sådan.
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Johanne og Kristian
Far var altid meget præcis, og mor havde maden parat, så far kunne hvile nogle minutter på sofaen
om middagen.
Som nævnt var far meget præcis i alt, hvad han havde med at gøre, og det blev han rost for. Distriktet var meget stort. Præsten boede i Korup, så far har engang imellem måttet foretage hjemmedåb.
Jeg husker bl. a. engang mor havde været i Odense. Da stod far nede ved vejen og tog imod bussen,
fordi han var blevet bedt om at døbe et barn ved Husemose, og far havde altid mor med, så hun kunne høre, at han gjorde det rigtigt.
Ved begravelser blev der sunget ved kisten i hjemmet, og da far ikke kunne synge, var det mor, der
hjalp. Mor blev af og til bedt om at komme til en syg og synge lidt, eller hun gik af sig selv. Engang
var hun ved Jens Andersen på Store Korsebjerg, som ligger lidt tilbage fra vejen. Der blev mor bedt
om at hente et stykke linned. Mor fortalte, da hun kom hjem, at en så smuk orden havde hun aldrig
set.
Far havde i skolestuen et lille orgel, som han flittigt brugte, så vi sang både morgen og eftermiddag,
og far fik lært os både salmer og sange. I gymnastiktimerne havde vi også sanglege.
Far var en god religionslærer. Det sagde både præster og provster ved eksamen. De var glade for at
høre eleverne fortælle. Midt på dagen fik eksamenskommissionen middag. Der havde mor somme
tider hjælp af Karen Kogekone, som var hele omegnens gode og rare hjælper.
Far købte sparemærker i Fyns Stifts Sparekasse og solgte til børnene. De klistrede mærkerne ind i
en ”bog”, som far så tog med til Odense. Ved juletid solgte han også julebøger, ”Børnenes egen Ju-
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lebog.” Ind imellem blev der læst historier, og i de efterladte bøger er omhyggelig noteret, hvornår
en historie er læst og for hvem.
I den lille skolebygning, Forskolen, ved siden af kom der i mange år en lærerinde 3 gange om ugen
og underviste de mindre børn. Lærerinden boede i Ubberud. I de sidste år boede frk. Poulsen der.
Hun havde en stor sort hund, der hed Ponta. På et tidspunkt blev en mor i Ravnebjerg syg, og frk
Poulsen tog hendes lille barn til sig en tid, men det kunne Ponta ikke tåle. Den var jaloux. Den stillede sig midt på vejen og gøede. Da moderen blev rask, og barnet kom hjem, blev Ponta sig selv
igen.
Far og Ponta var gode venner. Den havde nemlig engang taget en rotte hos os og var så blevet belønnet med en godbid fra mors køkken. Ponta passede også på mor og far. Hvis en tvivlsom person
gik ind til os, var Ponta der hurtigt. Hvis far var i haven, når Ponta kom, kaldte mor altid på far, så
han kunne give Ponta et stykke kage.
Mor bagte tit. Der kom mange mennesker. Far tog nemlig mod meddelelser om fødsler og dåb til
kirkebogen. Dengang skulle man også melde, hvis man ønskede at gå til alters, så der kunne være
vin og brød nok. I lang tid blev der ved altergangen brugt et stort bæger, som alle drak af. Præsten
tørrede det af hver gang en havde drukket, men på et tidspunkt kom der små bægre.
Både far og mor var meget samvittighedsfulde med alt. De var begge en tid i menighedsrådet, ja,
også andre råd, men på hver sin tid. Viggo Larsens mor og min mor var der en periode sammen. De
pyntede kirke til højtiderne. Det hændte, at mor havde 5 stk. mandshøje kallaer i koret i Ubberud
kirke. Ved begravelser lavede far bund til et kors eller en krans, og så pyntede mor med havens
blomster. Jeg husker engang en med hvide kodriver, det var meget smukt.
Til et jubilæum fik far et dejligt skrivebord foræret af
beboerne. Det er det, jeg nu sidder ved.
Til sølvbrylluppet i 1923 fik far og mor bl.a. et dejligt
spisestel. Af nogle naboer, som havde skolejorden fik de
en hortensia, som kom i haven og der fik masser af
blomster. De fik også en lille palme, som efterhånden
voksede sig stor. Den opholdt sig ind imellem forskellige
steder; men de sidste år fyldte og pyntede den her i
stuen. Mærkeligt nok gik den ud kort efter at mor døde.
Da far i 1933 tog sin afsked, blev der holdt en
afskedsfest for det ”afholdte lærerpar”, som der stod i
avisen. De fik hver en lænestol i læder. Dem har min
datter nu.
Jeg havde den store glæde at blive inviteret til
Spedsbjerg Skoles 100 års jubilæum. Jeg havde fået en
fotograf til at affotografere et billede fra kronprins
Christians besøg i 1911, som jeg forærede til skolen.
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60’erne – et tidsbillede
Af Erik Lund
Kristine Astrup boede på Højbjergvej 70, indtil mandens død, hvorefter hun flyttede til Søbakkevej
i Korup (Slukefter). Kristine døde i 1982 i en alder af 80 år.
Kristine, af venner kaldet Steffi, gik i sommeren 1922 på Husmandsskolen sammen med sytten andre piger, og selvom pigerne efterfølgende blev spredt ud over landet, bevarede de livet igennem
kontakten gennem breve, men også ved en årlig sammenkomst og ved at lade en vandrebog cirkulere i gruppen.
Nedenfor gengives et par af Kristines indlæg i denne vandrebog, hvilket giver indtryk af livet for en
husmandskone i 60’erne.
Højbjerg, juni 1964
Kære sommerpiger.
Jeg siger tak for alle jeres breve og vil skynde mig at skrive et par ord og få bogen sendt videre, så
den kan komme med til sammenkomsten i Otterup. Jeg tænker ikke, at jeg kommer derud, det er så
besværligt, når jeg skal cykle ind til Snapind og så derfra med toget til Otterup, og så samme tur
igen om aftenen. Jeg nøjes med at tænke på det og sender jer alle en venlig tanke og ønsket om en
rigtig god dag.
Jeg har temmelig travlt i disse dage, vi skal have Jyllands fremmede (min mands familie), og så vil
jeg jo nok have det hele så godt i orden, som jeg kan overkomme. Der er nok at gøre, når jeg også
skal hjælpe til ude omkring, vi arbejder også med hø i denne tid.
Jeg ser af brevene, at der er nogen, der har haft sorg og modgang, og andre har været på langfart og
haft store oplevelser, så der sker lidt af hvert.
Her hos os går det roligt og støt, der sker ikke så meget ud over den daglige dont, vi kommer ikke
på så lange udflugter.
Mange gode hilsner til jer alle fra Steffi.
------------Højbjerg, maj 1965
Kære alle.
Mange tak for alle jeres breve, ja der sker jo noget for enhver af os i løbet af et år. Jeg kan da se af
brevene, at der er andre end os, der har måttet afstå deres landbrug. Det er svært at skulle skille sig
af med det hele, både dyrene og jorden, men min mand kunne ikke tåle ar arbejde med det mere.
Han blev syg sidst i januar måned, og da begyndte vi så at sælge ud af besætningen. Men der gik så
godt 3 måneder inden han kom på sygehuset. nu har han så nylig været derude, indlagt på den medicinske afdeling til undersøgelse. Det er hjertet, der ikke fungerer, som det skal, og også kronisk
bronkitis og åndenød. Det kniber svært med at få luft, så det kunne jo ikke blive til noget for ham at
gå i marken bagefter hestene. Men hvor er det svært at slå fra, jeg havde ikke troet, det var så trist at
undvære dyrene, særligt hestene. Men vi har besluttet at beholde 2 små kvier, dem passer vi så i
sommer. Jorden er forpagtet ud til en nabo, og vi bliver så boende her i huset.
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Det er også en dejlig tid nu, og vi nyder også at kunne slappe lidt af, men det bliver ved med at være
så koldt.
Jeg har haft maler i disse dage og fået pudset lidt op her inde omkring, det er dejligt at få det gjort,
men der er jo noget roderi ved det. Jeg tænker ikke, jeg kommer med til Tarm i sommer, for hvis
min mand bliver nogenlunde, skal vi en tur rundt til hans familie, der bor i nærheden af Århus. Nu
kan vi jo bedre være hjemmefra et par dage.
Hermed ønsker jeg jer alle en rigtig god sommer og håber I må være raske og få det godt i det
kommende år.
Mange gode hilsner og tanker fra Steffi
NB; Med hensyn til Højbjergvej 70 har de nye ejere valgte at navngive stedet ”Astruplund” efter
Kristine og hendes mand, og de har nu indrettet lokalerne til at modtage bed and breakfest gæster og
til afholdelse af familiefester.

For 100 år siden
Uddrag af sognerådsprotokollen 1909
Aar 1909 d. 21. Januar afholdt Korup –Ubberud Sogneraad Møde det sædvanlige Sted
Post 4: Hørslunde og Nordlunde Sogneraad forlanger at herv.Sogneraad skal erkende en
Hans Peder Nielsen forsørgelsesberettiget i Korup Ubberud. Hustruen har forlangt Understøttelse til sig selv og sine 5 Børn, da manden har forladt dem. Han er født i Gjørslev
Sogn d. 14. August 1873, og hans Skudsmaalsbog udviser at han kun har opholdt sig i
Kommunen i 2 Aar. Konen har paa vedlagte Afhøring foregivet sig forsørgelsesberettiget
I Korup-Ubberud Kommune og har modtaget Understøttelse i 1902.
Hans P. Nielsen kan ikke efter det foreliggende erkjendes forsørgelsesberettiget i herv.
Kommune, da det ikke af herv. Kommuneregnskaber fremgaar, at han har modtaget Understøttelse i 1902.
1909 10. Februar
Post 2: Kulhandler Kauffeldt Odense sender Regning paa 8 Tdr. Kul til Ubberud Forskole.
Der var ved Fr. Hansens Afrejse fra Ubberud den 1. Januar d. Aa. ikke tilstrækkeligt Brændsel
til Forskolen i Vintermaanederne. Frøken Hansen havde før sin Afrejse og Opsigelse af Pladsen
som Forskolelærerinde hævet Beløbet som Godtgørelse for 4 Fv Brænde og modtaget 4 Fv. Brænde i alt til Skolens og eget Brug. Hun tilbyder nu at erstatte det manglende med 22 Kr 50 Øre.
Sogneraadet forlanger, at Frøken Hansen skal betale det indkøbte til Forskolen.
Post 5: Fra samtlige snekastningspligtige Beboere i Bisbjerg Lag er indkommet Forslag til
Deling af Snekastningsdistrikttet i bemeldte Lag med Skjel ved den saakaldte Jomfrubro.
Det ommeldte Forslag har i H.t. Snekastningslovens § 4 henligget til Eftersyn i 8 Dage efter
forudgaaet Bekendtgjørelse og ingen Indsigelser fremkommet. I H.t. Ovenstaaende vil der
være at indstille til Amstraadets Approbation (godkendelse) 1 Snefoged i hvert Distrikt
og udarbejde nye Snekastningslister.
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And. Chr. Jørgensen skal være behjælpelig med Affattelse af ny liste og Fred Hansen, Lille
Dyred til Snefoged i det Vestlige Distrikt. Chr. M Vest fungerer som Snefoged i østlige
Distrikt til Funktion.
Post 6: Maren Kirstine Blæsbjerg Ubberud andrager om at få sin Alderdomsunderstøttelse
Forhøjet. Hun andrager at have været syg de 3 sidste Vintre. Hun er 72 Aar.
Sogneraadet bevilliger hende 92 Kr. aarlig fra 1. April d. A.
Post 8: Efter at Formanden har undersøgt Forholdene hos Carl C. Anton Sørensens forladte Hustru der ser særdeles gode ud anbefaler han Raadet at inddrage hendes Understøttelse
fra 1. April d A.
Tiltrædes af Sogneraadet.
Post 13: Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse i Danmark andrager herv. Kommune om
Tilskud. Der er 1 Mand Jens Peder Christensen Vejrup i herv. Kommune i ArbejdsløshedsKassen. Han er tillige Tillidsmand. Det forlangte Tilskud er 2 Kr 86 Øre.
Sogneraadet kan ikke bevillige.
1909 5. Marts
Post 3 a: Kauslunde Sogneraad meddeler, at Poul Chr Olsen’s Enke bliver hjemsendt fra Middelfart Sygehus d. 13.2-09. Derv. Sogneraad har ikke tidligere meddelt, at nævnte Enke har
været indlagt på nævnte Sygehus. Samme Sogneraad forespørger om Forsørgelseskommunen
vil sende Uldtøj og Linned til Enken som beordret af Distriktslægen.
b.
Den forommeldte Enkes Søn Hans Olsen Skrædder, Odense har forespurgt hos Mads R.
Nyrnberg om Plejelønnens Størrelse. Denne svarede ifølge Brev, at han vilde have 1 Kr pr
Dag.
c.
Sammes Datter i Skrillinge Hmd. Math. Hansens Kone forespørger, om Sogneraadet vil sende
noget Linned til hendes Moder.
a Sogneraadet vedtog at tilbyde samme Plejegodtgørelse aarlig som hidtil. Ligeledes at sende
Linned og Uldtøj ned til hen, samt et Sengested, hvis det bliver afhentet her. I modsat Fald
vil Enken blive anbragt andet Sted.
b Til Efterretning
c Linned vil blive fremsendt af det i Kommunens Fattighus opbevarede.
Post 15: Sogneraadet tager bestemmelse om Gamle Maren Henriksens (der er afgået ved Døden)
Efterladenskaber.
Hendes Plejere tilstod Sogneraadet at overtage hendes Tøj, samt et Beløb paa 10 Kr.
1909 7. April
Post 1:Fastsættelse af Formandens Løn for 1908-09. Foregaaende Aar er den fastsat efter Loven
med 30 Øre pr Individ.
Sogneraadet som forrige Aar 30 Øre pr Individ.
Post 15: Skrædder Lars Larsen v. Tanggaard forespørger om hans Læredreng Carl Steffensens
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Behandling paa Findsens Lysinstitut snart er til ende og om der herfra kan faaes Godtgørelse for
hans Beklædning.
Det vedtages at at forespørge om behandlingen snart er tilende. Carl Steffensens Beklædning kan
herv. Sogneraad ikke gaa ind i, men mener at Skrædderen kan henvende sig hos Odense Fattigvæsen.
Post 28: Gmd. Jens Chr. Jensen Vejrup m. fl. Beboere andrager om tilladelse til at dræne over Vejen i Vejrup By. Andragenet gaar ud paa, at Sogneraadet betaler Rørene og Beboerne udfører
Arbejdet gratis.
Sogneraadet vedtog at betale de omhandlede Drænrør. Sogneraadsmedlem Niels Nielsen fører
Tilsyn med Arbejdet.
1909 d. 6. Juli
Post 16: En del ikke navngivne Kvinder andrager Sogneraadet om at bevillige Organistløn til en
Organist, saafremt der til Ubberud Kirke anskaffes et Orgel.
Da Orgelspilleren i Korup lønnes af Korup Sogns Beboere, kan der ikke til Orgelspiller i Ubberud
af Sogneraadet bevilliges Organistløn.

Billede fra Fyns Tidende 9. juli 1943
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Ejendomsnavne
i Spedsbjerg og Store Korsebjerg ejerlav

Spedsbjerg

Agnehavehus. Ikke stedfæstet
St. Langebjerg. Middelfartvej 510
Ll. Langebjerg. Middelfartvej 562. Delvis nedrevet.
Langebjerghus. Middelfartvej. Nedrevet
Ll. Langebjerghus. Nedrevet i forb. m. vejudvidelse
Spedsbjerghus. Middelfartvej. Senere kaldt Dalmose, nu Frydenlund.
Spedsbjerggård= Gunnergård. Middelfartvej 594
Bobjerg Mølle. Vejrmøllevej
Kragstedet=Kragslund. Nymarken
Munkehuset. Nymarken
Ll. Nymark, Nymarken 50
Mellemste Nymark.
Ll. Bækhus. Lå nær Spedsbjerggård

Store Korsebjerg

Store Korsebjerg. Korsebjergvej 73
Grevehuset=Korsebjerghus. Middelfartvej 736
Korsebjerglund=Korsebjerg Mølle. Korsebjergvej 30. Nedlagt
Korsebjerghave. Korsebjergvej
Korsebjerghus. Middelfartvej 708
Korsebjerg skovfogedbolig
Korsebjerg smedie. Middelfartvej 740. Nedlagt som smedie.
Enggård. Middelfartvej
Frydenlund. Middelfartvej 712
Skjelbjerghus. Middelfartvej 724
Skjelberg smedie=Korsebjerg smedie?
Brolykkehus. Skal have ligget ved St. Korsebjerg
Bøgebjerg. Korsebjergvej
Engelslyst. Skal have ligget ved Korsebjerg
Skomagerhus. Skal have ligget nær Korsebjerg
Vejdamhus. Skal have ligget nær Korsebjerg
Sortevadhuset. Skal have ligget v. indkørslen t. Korsebjerg
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Matrikelkort over Spedsbjerg- og Store Korsebjerg ejerlav
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Afleveringer/ forespørgsler til Korup Lokalarkiv i 2009
Richard Dupont Olsen, Canada.

Fotos

Lisbeth Jørgensen, Pederstrup

Ejendomspapirer og fotos

H. I. Skovhaug, Svendborg

Ejendomspapirer, fotos og tømrerværktøj.

Arne Mikkelsen, Korup

Fotos, bøger og erindringer

Jan Ottesen, Korup

Materiale fra foreninger

Birgit Krestensen, Taastrup

Kopier fra fam. Klüvers arkivfond

Otto Olsson, Odense

Film om kapgang til Slukefter

Christine Schnell, Korup

Søger oplysning vedr. matrikel nr. 17 Z

Morten Jerris

Afvanding af Trøstrup Sø

Johnny Mortensen, Vejle

Idræts og skolefoto

Svend Aasø Hansen, Villestofte

Flidspræmier fra husflidsforening

Viggo Bach, Korup

Dias og billeder

Pia Bach, Korup

Søger oplysning vedr. ejendom

Indlevering/forespørgsler til Ubberud Lokalarkiv i 2009
Karen Smidt, Svendborg

Skifte efter ejere af Dyrelevgård/VejrupgårdVejrupvej 40

Erik Nielsen, Middelfart

Billede af lærer Skytte med gymnastikhold i 1945

Johanne Laursen, Herlev

Bog om livet som barn i Ubberud

Ove Kühn, Blommenslyst

Kopi af billede

Birte Overgård, Hadsund

Festsange fra Spedsbjerg skolen og egnen

Anna Hansen, Blommenslyst

Billede fra Ravnebjerggyden 27

Åge Hansen, Blommenslyst

Kopi af maleri samt diverse dokumenter

Flemming Thaulow, Blommenslyst

Ejendomspapirer og soldaterpapirer

N. J. Jespersen

Soldaterpapirer
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Efterlysning fra Ubberud Arkiv

Arkivet mangler oplysning om disse to billeder – personer, tid og sted
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Efterlysning fra Korup Arkiv

Arkivet mangler oplysninger om personer, tid og sted på ovenanførte billeder
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Efterlysning fra Korup Arkiv

Arkivet mangler navne og årstal på disse konfirmationsbilleder
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