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Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening
Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne.
Kontingent: 75 kr. årlig pr. husstand.
Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne.
Antal medlemmer pr. 31. december 2010: 386 husstande.
Årsskriftet er trykt i 450 eksemplarer.
Redaktion: Erik Lund.
Redaktionen afsluttet ultimo januar 2011.
Billeder uden angivelse er foreningens optagelser.
Uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne.

Foreningens hjemmeside: www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk
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Bestyrelsen for
Korup-Ubberud Lokalhistoriske
Forening

Formand:
Anne Thaulow
Tornmarksvej 27, 5491 Blommenslyst
Tlf. 6596 7508
E-post: flemming.thaulow@mail.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

Harry Nielsen
Egevej 45, Ejlstrup,
5210 Odense V
Tlf. 6594 2704
E-post: harry@fritid.tele.dk

Elly Trøjgaard
Ejlstrupvej 185,
5210Odense V
Tlf. 2856 2245

Erik Lund
Søbakkevej 61, Korup
5210 Odense NV
Tlf. 6594 1716

E-post:andersen-troejgaard@mail.dk E-post: lunderik@post11.tele.dk
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Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to
lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud. (For nærmere oplysninger
om arkiverne se nedenfor.)
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.

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
E-post: fwkorup@mail.dk

Åbningstid:

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

Foruden bestyrelsesmedlemmerne Freddie Westergaard, Lisbeth
Jørgensen og Erik Lund arbejder nedenfor viste også på Korup
Arkiv

Inger Hansen

Helge Green
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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.
E-post: ubberud.lokalarkiv@gmail.com

Arkivleder:

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

Åbningstid:

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

Foruden bestyrelsesmedlemmerne Anne Thaulow, Ove Kühn , Harry Nielsen og Elly Trøjgaard
arbejder nedenfor viste også på Ubberud Arkiv

Flemming Thaulow

Karen Kühn

Margrethe Nielsen

Bente og Henning Jespersen
For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.
Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.
Har du billeder, beretninger/historier, oplysninger, dokumenter eller lignende, som du mener kan
være med til at udbygge arkivernes viden om lokalområdets udvikling gennem tiderne, så vil vi
meget gerne høre fra dig. Vi behøver ikke at beholde dit materiale, men vil gerne have lov til at
tage en kopi heraf og dermed være med til at bevare det for eftertiden og for de mange, som søger
oplysninger om deres aner.
Husk i den forbindelse på, at også 60’erne, 70’erne og 80’erne en dag bliver ”historie” for
vore efterkommere.
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Årsregnskab 2010
for
Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening
----------------------------------------------------------------------Indtægter

Budget 2011
21940,27000,9000,10000,0,0,----------------------------------------------30940,37000,-----------------------------------------------

Medlemskontingent indbetalt i 2010
Tilskud fra Odense Kommune
Overskud fra generalforsamling

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

9682,50
10000,791,2000,300,500,3287,60
5000,0,2000,16500,5000,16500,19
5000,-----------------------------------------------47061,29
29500,-----------------------------------------------

Årets resultat

- 16121,29

7500,-

Egenkapital
Beholdningen pr. 1. jan. 2010
Årets resultat
Egenkapital pr. 31 dec. 2010

33473,10
- 16121,29
17351,81

Regnskabet er revideret den 11. jan. 2011 uden bemærkninger.

Freddie Westergaard
kasserer

Anders Lunden
revisor

Henry Nissen
revisor
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Beretning for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening 2010
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder udover det stiftende møde efter
generalforsamlingen.
Vi har på arkiverne arbejdet med indsamling af materiale til registrering og opbevaring
samt folketællinger og ydet hjælp til både medlemmer og ikke medlemmer, der har ønsket
oplysning om personer, ejendomme eller andet.
På begge arkiver arbejdes fortsat med
omregistrering af materiale til Arkibas 4, det
er en mere tidskrævende opgave end vi nok
havde regnet med, men det giver os anledning
til at gennemgå det materiale, vi har
indsamlet. Det har betydet, at bl.a. de
skolebilleder, man i Korup har lånt, ligger i
venteposition.
Korup arkiv har i sommermånederne haft
udstilling af fotostater i sognegården for
fjerde gang, emnet var i år skolebilleder.
Stor tak til Mary Carlsen, der efter ønske
stoppede ved sommerferien. Mary har stået.
Travlhed med registreringen på Korup arkiv
for avisudklip.
Sidst i 2010 har vi haft medarbejdere fra begge arkiver på kursus for at blive autoriseret til at
bidrage med billeder og tekst fra sognet på Historisk Atlas. Det er en spændende opgave som
begge arkiver er gået aktivt ind i.
På Ubberud arkiv har vi fået en ny medarbejder, Elly Trøjgaard, som blev valgt til bestyrelsen
sidste år.
Bente og Henning Jespersen der startede med at hjælpe lidt i 2009, arbejder nu også med på alle
åbningsdage. Da vi er så god en stab, har vi mulighed for at dele os op i grupper, så mindst 2
kender en procedure til bunds.
I Ubberud har vi efterhånden fået alle de gamle PC’er udskiftet, så vi kan have Arkibas 4 på dem
alle. Flere af de gamle udtjente kontorstole er udskiftet, da de begyndte at falde fra hinanden.
Vi har efter anmodning afleveret liste over materiale, der skal digitaliseres til Stadsarkivet.
Årsskriftet har vi atter mulighed for at få trykt på Rådhuset.
Da kaffen ved sidste generalforsamling gav underskud, har vi besluttet at hæve prisen til 20 kr.
Bestyrelsen har vedtaget at hæve kontingentet til kr. 75 pr. år, da portoen er steget og vore
udensogns medlemmer har krav på samme information som de indensogns.
Tak til alle der arbejder på arkiverne og til bestyrelsen for godt samarbejde.
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Generalforsamlingen 2010
Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 9. marts i Korup Sognegård, og godt 90 medlemmer
var mødt frem.
Ingrid Nielsen blev valgt som dirigent og styrede generalforsamlingen på vanlig god og håndfast
måde.
Helle Søndergård aflagde formands beretningen, og Freddie Westergaard gennemgik regnskab og
budget, hvorefter man gik over til valg til bestyrelsen.
Da Helle Søndergård ikke ønskede at modtage genvalg blev
tidligere viceskoleinspektør Elly Trøjgaard indvalgt som nyt
bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg
blev genvalgt, hvilket også var tilfældet med både suppleanter,
revisorer og revisorsuppleanter.
Under eventuelt fortalte Flemming Thaulow om arkivernes start
og ændringerne i arbejdsmetoder og hjælpemidler, der om føje år
vil gøre det muligt for interesserede via internettet at søge
oplysninger i de forskellige lokalarkivers materiale. Han gjorde
opmærksom på, at arkiverne manglede materiale fra 1970’erne
og 1980’erne og opfordrede tilhørerne til at hjælpe arkiverne
hermed.
Sluttelig overrakte både han og Freddie Westergaard blomster til
Helle Søndergård og takkede hende for indsatsen på
formandsposten.
Efter kaffe og lagkage, blev ordet givet til Hans Aage Kofoed,
der fortalte om sin tid som direktør for Odense Zoo

Beretningen aflægges

Kofod var oprindelig medlem af Odense Zoo’s bestyrelse i kraft af sit medlemskab af Odense
byråd. Da haven efterhånden var blevet meget nedslidt, og publikumsinteressen var svigtende, var
det egentlig besluttet at lukke haven, men Kofod tilbød at lave en sanerings- og redningsplan for
haven, og da denne plan blev vedtaget af byrådet, blev han samtidigt udnævnt til direktør for
haven og fik dermed ansvaret for at føre planerne ud i livet. Hermed startede en ny æra for Odense
Zoo, der har gjort haven til en publikumssucces og også har gjort den international anerkendt.
Første skridt var erhvervelsen af engarealet på den anden side af åen,
i alt 3,5 ha., men da lokalplanen ikke tillod bebyggelse på arealet,
blev løsningen her etablering af Okawango
Næste step var købet af Tivoli hvor der med tiden blev indrettet bl. a
løvegrotter og vandfald, og sidste step var indretningen af
regnskoven med akvarier og pingviner.
Kofod fortalte på en medlevende måde om problemer med
anskaffelse af søkøer, kongepingviner og om engagerede
medarbejdere og andre samarbejdspartner, som ved fælles hjælp
resulterede i det Odense Zoo, som han i 2003 kunne aflevere til sin
efterfølger
Hans Aage Kofoed

Ny formand
Efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor Anna Thaulow blev valgt som
formand, og Lisbeth Jørgensen blev valgt som næstformand.
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Mit liv på Pederstrupvej 92
af Lisbeth Jørgensen
I sommeren 1947, hvor jeg var ½ år, købte mine forældre en brandtomt på Krudtgyden, som det
hed dengang. Min far ville gerne starte et gartneri, og grunden her lå fint sydvendt, og der hørte
også en lille sø hertil, hvilket var vigtigt for at kunne vande i gartneriet..
Vi flyttede ind i kælderen til et hus på St.
Pederstrupvej nr. 29, og min far gik i gang med
selv at grave kælderen ud til det nye hus, hvor
Engelbrecht Christiansen skulle lave alt
tømrerarbejdet.
Huset færdigt til indflytning i foråret 1948.
Hele grunden var på 4 tdr. land, så der var noget
at gå i gang med at opdyrke, da jorden havde
ligget brak i flere år. Far lånte en hest hos min
onkel på Ravnebjerg Teglværk for at pløje marken, der var fyldt med melurter så tykke, at nogle
måtte fældes med økse, før jorden blev klar til dyrkning. Senere fik vi selv hest, en nordbagge,
som far fik opdraget og kørt til. Det var en vallak, som vi kaldte Prins.
Der blev fra starten plantet jordbær, hindbær og solbær.
I januar blev der købt lægge kartofler, som blev sat til
spiring i et kælderrum, hvor der stod en kakkelovn, og i
marts blev de lagt i jorden i mistbænke, så de var klar til
at grave op til grundlovsdag.
Mistbænke med kartofler
Når jordbærrene var modne, skulle de plukkes, hvilket
arbejde blev udført i dagtimerne, og om aftenen vejede
mor og far bærrene af i bakker med ½ kg i hver. Mange gange var det over midnat, inden de var
færdige med dette arbejde og kunne gå i seng. Hvis
vejret var fugtigt varmt måtte de stå tidligt op næste
morgen for at gå bakkerne igennem inden
vognmanden kom, for der kunne være bær, som var
begyndt at mugne i nattens løb, så de fik ikke mange
timers søvn. Vognmanden bragte bærrene til
Gartnernes Salgsforening, hvor min far havde fået et
nummer, idet man skulle være medlem, hvis man
ville afsætte sine varer gennem salgsforeningen.
Mine forældre, Olga og Aage Hansen vejer
jordbær af til Salgsforeningen
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Da min bror og jeg nåede skolealderen skulle vi hjælpe til med jordbærplukningen, hvilket arbejde
varede det meste af sommerferien. Vi fik penge for at hjælpe til, jeg mener det var 10 øre pr.
bakke, så det blev til en del lommepenge, hvis vi var flittige.
Om vinteren havde min far i mange år arbejde som murerarbejdsmand på sukkerkogeriet, når
roekampagnen gik ind, ligesom han i flere år arbejdede på Morud frugtlager.
I 1956 gik min fars drøm i opfyldelse, da
han fik bygget et drivhus på 350 m2. Her
blev der dyrket persille, salat og meloner.
I 1960 fik mine forældre bil, en grøn Taunus
varevogn på papegøjeplader. Det var en stor
dag, da vi fik den, idet vi hidtil havde cyklet
eller taget toget, når vi skulle besøge
familien

Det første drivhus
I 1963 blev der bygget endnu et drivhus på 350 m2
og også et kedelhus med en 14 m høj skorsten, så
nu kom der varme i drivhusene og også i stuehuset,
hvor vi hidtil kun havde haft en kamin.
Sommerproduktionen blev nu udvidet til også at
omfatte tomater, og det blev samtidigt muligt at
have vinterkultur, som i første omgang var
krysantemum og senere fresia
Den nye bil fyldt med blomster
.
I 1966 blev der bygget et tredje drivhus, der stod færdig først på
sommeren, det var på 600 m2.
Desværre blev far syg den 5. juni og kom på sygehuset, hvor
han døde den 8. august, så det blev min mor, der måtte plante
meloner i det nye drivhus.
I 1954 startede jeg min skolegang i den gamle forskole ved frk.
Rasmussen. Da jeg skulle i 2. klasse, var den nye skole bygget,
og der gik jeg til 7. klasse. Der var langt at cykle til forskolen
for en lille første klasser, og det måtte gøres i alt slags vejr, for
mine forældre fik først bil, da jeg gik i 6. klasse. Det var specielt
slemt om vinteren, når der var glat føre, så måtte vi gå meget af
vejen.
Det nye kedelhus
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Da den nye skole blev bygget, havde vi kun halvt så langt at cykle.
Efter at jeg blev konfirmeret, tog jeg et ophold på Ringe Fri- og efterskole og kom derefter et halvt år i huset hos Annelise og Arne Kjær Larsen. Herefter kom jeg i
lære som købmand på Toftevej i Odense og senere hos købmand Madsen i Korup. I de år, hvor jeg
var i lære, gik jeg på handelsskole inde i Odense, og da vi boede lige ved Bredbjerg holdeplads,
var det nemt at tage toget ind til byen.
Vi skulle tænde et lys ved holdepladsen
for at få toget til at standse, så vi kunne
komme med. Da jeg arbejdede i Odense
var jeg med toget hver dag, men selv
om vi boede tæt på holdepladsen, var
jeg sommetider lidt sent på den, men
toget holdt alligevel, og konduktøren
kom ud og kiggede efter mig. Hvis der
var dage, hvor jeg ikke skulle med,
måtte min far gå til holdepladsen og
sige det, idet de jo holdt og ventede på
mig.
Toget venter ved Bredbjerg holdeplads
Jeg blev udlært en måned efter min fars død, og da min kæreste Bjarne kom ind som soldat, blev
jeg hjemme og hjalp min mor i gartneriet det næste år. Da Bjarne, som blev min mand senere,
havde aftjent sin værnepligt, forpagtede vi gartneriet i et par år, og da vi syntes det gik godt, købte
vi det i maj 1970. Vi var blevet gift i 1968 og fik tre drenge, der blev født i henholdsvis 1969,
1971 og 1973.
Jeg drev gartneriet i de næste tyve år, først med tomater om sommeren og fresia om vinteren, mens
Bjarne havde arbejde ved siden af, først som murerarbejdsmand og fra 1980 som lagerarbejder ved
Gasa blomster.
Efter oliekrisen lukkede vi af om vinteren og dyrkede salatagurker om sommeren, og så i 1988
stoppede vi produktionen, og jeg tog arbejde hos en gartner på Tyrsbjergvej 51, der dyrkede
potteplanter. Det var noget nyt og spændende at arbejde med, og jeg arbejdede der i 13 år, indtil
han solgte gartneriet på grund af sygdom.
Herefter arbejdede jeg fire år på Ubberudgård i et firma som fremstillede lamper. Vi lavede både
Piet Hein, Holmegård og Louis Poulsen lamper m. m. og fik undertiden mange specialopgaver bl.
a. væksthus lamper. Det var en spændende
arbejdsplads.
Da vi efterhånden begge var blevet 60 år,
gik vi på efterløn i januar 2007. Drivhusene
og den store skorsten er fjernet, dog blev det
ene drivhus bygget om til hal og stald til
fjordhestene, som er blevet vores hobby.
Fjordhestene på græs
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Kedelhuset er blevet til hønsehus, og der er sået græs på jorden, og med hestene kører vi ture i
Langesø. Når børnebørnene holder fødselsdag med skolekammeraterne, har vi hentet dem ved
skolen med hestevogn, det er meget populært.
Vi har seks dejlige børnebørn, hvoraf de fem bor på Pederstrupvej, så dem nyder vi meget. De fire,
der er startet i skole, går på Korup Skole, som deres fædre og farmor har gjort, men der er sket
mange forandringer, siden jeg gik der.
Det var lidt om livet på det tidligere
Krudtgyden.
Lisbeth Jørgensen

Her 7 år gammel fotograferet på ryggen af
Prins

ARKIBAS – hvad er det
af Erik Lund
ARKIBAS er navnet på et EDB styret arkivsystem, hvori lokalarkiverne registrerer alle de
arkivalier, som arkiverne gennem tiden har modtaget og er i besiddelse af – det være sig
dokumenter af enhver art, beretninger, billeder m.m., således at man efterfølgende kan finde
tilbage hertil ved opslag på computeren frem for at skulle søge i arkivæsker, reoler og skuffer.
Arkiverne i Korup og Ubberud er lige som en stor del af landets andre lokalhistoriske arkiver langt
fremme med at overføre alle deres informationer fra de hidtidige systemer til ARKIBAS.
Når arbejdet hermed er afsluttet, vil systemet betyde en stor hjælp for arkiverne i at give så fyldest
gørende svar som muligt på spørgsmål fra dem, der søger informationer med relation til
lokalområdet.
Spørgsmålene kan være meget brede eller ret præcise, men ved blot at indtaste et enkelt søgeord i
computeren, kan man finde frem til eller indkredse, hvad lokalarkivet har af oplysninger om det
pågældende emne.
Ønsker man f. eks. information om en for længst afdød slægtning, om hvem man kun ved at han
var vejmand, indtaster man ordet vejmand i systemet, og straks viser sig på skærmen, hvad arkivet
har af information om vejmænd i lokalområdet inklusive eventuelle billeder af de pågældende.
Søgeordet kan også være slægtningens navn, navnet på en gård eller en adresse, og straks viser
skærmen de informationer, som arkivet har, der har relation til det pågældende søgeord.
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Målet med at lægge informationerne ind i ARKIBAS er at samtlige landes lokalarkiver herved kan
kobles sammen og man får adgang hertil via internettet, således at ikke blot arkiverne, men enhver
med adgang til internettet, får mulighed for selv at søge i systemet.
Det vil betyde utroligt meget for alle som arbejder med slægtsforskning, og det betyder ikke, at
lokalarkiverne hermed gøres overflødige, tværtimod. Datamængden skal stadigvæk a jour føres og
vedligeholdes med hvad der løbende indsamles i lokalområdet,

Fra egnen omkring Trøstrup Korup St.
Tegning af Herman Madsen i Fyns Tidende engang i 1940.

Teksten til billedet lyder som følger:
Rig og afvekslende er egnen omkring Langesø, der jo både sommer og vinter er et af odenseanernes udflugtssteder. Tegningen viser et af de lidt mere afsides liggende motiver, et frodigt
sommerlysende fynsk landskab.
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EJLSTRUP VANDVÆRK 1964-1999
af Harry Nielsen
Parcelhusbyggeriet omkring Kalørvej/Ejlstrupvej startede i 50’erne. Entreprenør Stougaard
byggede en stribe typehuse på Pilevej og Birkelunden, de blev forsynet med vand fra Pilevejens
Vandværk, der var etableret på spidsen af Købmand Jørgen Hansen Pilevej 2`s grund. Det havde
19 andelshavere.
Gartner Peter ”Arnly” Rasmussen Jørgensen, Ejlstrupvej 231 udstykkede sit gartneri, det blev til
Æblevænget og Hasselvej (en del hed Lindevej, som ved kommunesammenlægningen i 1970 blev
omdøbt til Hasselvej). Han solgte en del af grundene til sine børn, disse grunde forsynede han med
vand fra sin egen brønd, der var ret stor, da den tidligere forsynede gartneriet med vand, i alt 6 nye
grunde plus broderen Martin i nr. 229 og hans eget, blev hermed forsynet med vand.
På Hasselvej, har jeg fået fortalt, havde en del af nybyggerne problemer med deres kloakkers
tæthed, da der nogle steder var flydere, som bevirkede, at de fik forurenet deres brønde.
Der var bygget et vandværk i Blommenslyst i 1949, men det kunne åbenbart ikke forsyne flere.
Det blev overtaget og ombygget af Odense Vandforsyning i 1974. I Spedsbjerg var et mindre
vandværk, men det kunne ikke forsyne flere.
Man undersøgte muligheden for, at lave en fælles vandforsyning. I omegnen boede en specialist i
vandforsyninger, nemlig Ingeniørfirmaet Erik Meyer, Korup. Dette firma havde erfaring i at
undersøge behovet for vandforsyning i området.
På nogle indkaldte møder, fandt man behov for fælles vandforsyning i Ubberud og i Ejlstrup. Der
blev stiftet et Andelsselskab og valgt en bestyrelse, der skulle starte Ejlstrup Vandværk. Man
støttede sig til Ingeniør Erik Meyer, der jo havde bygget mange vandværker rundt i hele Danmark.
Erik Meyer var nok også mere vidende end Ubberud kommune og kunne derfor projektere, som
han syntes var bedst for hans forretning og måske billigst for andelsselskabet.
Vandværket erhvervede en grund på Kalørvej nr.76. Erik Meyer finansierede en hel del i starten.
Bestyrelsen søgte og fik en kommune garanti til finansieringen, så man kunne går i gang med
anlægget.
Vandværket fik boret 2 råvandsboringer et stykke fra bygningen, en på 32 m og en på 36 m.
Undergrunden består af et tykt lag ler, dette ler virker som et filter, der giver en god vandkvalitet.
I hver boring var en dykpumpe. Pumperne kunne hver især levere vand til normalforbrug, kun ved
spidsbelastning, startede den anden pumpe op. Råvandet blev filtreret gennem 4 sandfiltre, herefter
iltet i iltningstårnet, og herfra løb det ned i rentvandsbeholderen, der udgjorde kælderen, ca.120
kubikmeter. For at sende vandet videre til forbrugerne blev der installeret 2 stk. rentvandspumper,
disse pumper kunne hver især klare normal forbruget, kun ved spidsbelastning startede pumpe nr.
2. Som buffer blev monteret en 6000 liter hydrofore, trykket var ca. 3,5 atm.
Det viste sig senere, at være for lidt til at pumpe vandet op til Ubberud, hvorfor der yderligere blev
monteret en 2000 liter hydrofore med egen rentvandspumpe hen over sandfilterene. Også denne
pumpe kunne klare et normalt forbrug, men ved spidsbelastning eller havari kunne den
erstattes/afløses af en af de andre pumper. Trykket mod Ubberud var 4,5 atm. Der var ingen
tegning over vandværket, men alle de værker Meyer havde bygget var jo lavet over samme læst, så
det gik, og de kunne tegnes senere.
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Forsyningsområdet kom til at strække sig fra Vandværket, ad grusvejen mod vest til skoven ved
Risbro. Her delte hovedledningen Ubberud i to grene og løb over markerne, mod nord til
Hovhavevej lige før Hovhavevej 67 og videre til Højbjergvej, derefter vestpå til skoven omkring
Motorbanen. Den sydgående ledning gik gennem skoven og gårdspladsen/indkørsel til Hovhavevej 43 til grusvejen fra nr. 18-26, herfra bag om nr. 4-12 og frem til Ubberudvej ved forsamlingshuset, frem til krydset Ubberud-/Troelsvej, herfra indover marken til venstre og frem til nr. 91 og
videre over hovedvejen til ”Store Langebjerg” Middelfartvej 510. Alt var anlagt med aftale med de
enkelte lodsejere, uden at der var udarbejdet nogle ledningsplaner, det var ”måske noget man
kunne gøre efterfølgende”. Mange huse blev forsynet bagfra, ingen kunne huske hvor stophanen
var placeret, der var en ide om, at det var 5m inde på grunde og 3m fra skel, eller også var det
omvendt, eller man sammen koblede til eksisterende installation i brønden, hvor man tidligere
havde sin pumpe.
Ejlstrup hovedledningen blev nedlagt i vandværkets egen grund nord på til Birkelundens vænge,
herfra videre til Kalørvej og igen nord på frem til Kalørgården. En større afgrening gik ad
Ejlstrupvej til Munkerudgyden, på denne ledning kom der ledninger til den nordlige del af Pilevej
og Egevej. De sydlige ender blev forsynet fra Ellekratvej (dengang Kastanievej) og Kalørvej, og
senere blev disse ender sammenføjet.
Hasselvej blev forsynet fra Æblevænget, måske fordi Peter ”Arnly”s brønd blev tilsluttet først.
Umiddelbart efter at ledningsnettet var etableret blev Ejlstrupvej tilrettet til det vi kender i dag.
Tegninger og ledningsplaner skulle laves efterfølgende.
Jeg kom ind i bestyrelsen i 1978 og dengang fik jeg fortalt, at Erik Meyer nok havde regnet med at
Ejlstrup Vandværk skulle være hans otium, der var en del tegnearbejde at gøre og han havde stadig
penge stående i vandværket.
Men bestyrelsen ville ikke samarbejde som Meyer ville, og det endte med at bestyrelsen rejste
restskyld beløbet og samarbejdet ophørte og vandværket fik aldrig de ledningsplaner der burde
have været tegnet. De manglende ledningsplaner gav de senere bestyrelser mange hovedbrud og
meget arbejde
Jeg husker vi engang skulle lave nogle ændringer ved Ubberud Brugs og havde brug for nogle
oplysninger om stikledningen til Store Langebjerg. Vi var så heldige, at brugsmanden vidste hvor
stophanen befandt sig, nemlig i vejskrænten på den anden side af hovedvejen.
Engang kneb det med at holde trykket på Ejlstrup siden. Bestyrelsen prøvede henover et par
nætter, at lokalisere lækken, det lykkedes ikke, men 2 døgn senere fik jeg en henvendelse fra
Ejlstrupvej 130, de havde holdt en familiefest om lørdagen i deres garage og nu søndag under
afrydningen, løftede gulvet sig og vandet fossede op, lækken var fundet. Grunden til at vi ikke
fandt en så stor lækage var, at den tidligere vej løb forbi den gamle garage og bag om nr. 122 og
mellem frysehuset nr. 124, og den nye garage blev dobbelt så lang og derfor bygget henover
vejkassen, hvor den tidligere afvandingsgrøft, der løb ned i bækken, var blevet rørlagt, derfor
kunne vi ikke konstatere hvor vandet blev af.
Værket startede ud med 140 andelshavere og vandindvinding på 56.000 m3, 400 m3 om året i
gennemsnit. Prisen var 100,- kr. om året, Alt uden vandmåler.
1974/75 var der 182 andelshavere og indvindingen var på 110.000m3, 604 m3 om året i
gennemsnit til en pris af 800.- kr. om året. Vandforbruget steg og steg, man besluttede, at der
skulle afregnes efter vandmåler. Disse blev monteret i 1975 – 76, da var der 275 andelshavere og
års indvindingen var 120.000 m3. 436 m3. i gennemsnit pr. andelshaver.
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Ved årsskiftet 1976/77 startede afregningen efter måler. Nu kunne man aflæse indvundet vand
mængde, udpumpet mængde og forbrug hos andelshaverne.
Det gav et fald i forbruget henover et par år. 1981 var den indvundne mængde faldet til 71.000 m3,
med nu 253 m3. pr. andelshaver, nu kr.1,20 pr./m3. + målerafgift.
I 80erne kørte en debat om grundvandsforurening med nitrat og om hvor farligt det var, derfor
kom der lov om, at alle med private brønde skulle have tilbudt offentlig rent vand. Vi indgik i et
samarbejde med andre vandforsyninger i Foreningen af Vandforsyninger i Odense kommune.
Vi sad med i en styregruppe med Odense Vandforsyning som største aktør. Det åbne land blev
fordelt og vores forsynings område kom til at strække sig til kommunegrænsen mod vest til
Vissenbjerg, afgrænset mod nord af Korup Vandværks tidligere område, nu Odense Vandforsyning og mod sydvest af Spedsbjerg Vandværk.
Først senere erfarede vi, at Odense Vandforsynings område var alt øst for Kalørvej, hvor der ikke
var bebygget, ”vi havde sovet i timen”.
Da der endelig blev byggemodnet for enden af Ellekratvej, måtte vi anmode Odense Vandforsyning, om at forsyne denne udstykning med vand, indtil vi havde nedlagt større ledninger i vejen.
Vi fik denne udstykning lagt til vores forsyningsområde.
På samme tid anlagde Odense en ringforbindelse fra Kalørvej, nord for Ryds å ad Kalørvej og
Ejlstrupvej til Stegstedvej. Nu var de klar til at forsyne de nye udstykninger syd for Ejlstrupvej.
Nu var så situationen den, Ejlstrup Vandværk kunne forsætte med det gamle ledningsnet med de
problemer der var i det, et umoderne vandværk, der trængte til en ombygning. Nutiden var
trykstyret ledningsnet, computerstyret overvågning og meget mere.
Der kom regler om vandspild, det måtte højest være 10%. Alt over blev afgiftsbelagt. Nu var der
kommet vandmåler på, alle havde fået tilbudt rent nitrat frit vand, så nu kunne politikerne bruge
målerne til at lægge afgifter på vandforbruget.
Jeg erindrer ikke, at der er blevet talt meget om Nitrat siden. ”Var der ikke en Miljøminister, der
sagde, der er arbejdspladser i miljø”?
Regnskabet blev lagt over i et EDB system i samarbejde med Ingeniør firmaet Rambøll &
Hannemann.
Der var jo kommet Moms, Vandafgift, CO2 afgift, afløbsbidrag for skyllevand med ligeså mange
afgifter, dertil ligeså meget regnskab på elforbruget; men vi havde til alt held, en regnskabskyndig
kasserer.
Tilsynsmyndigheden var kommunen og den lagde det i hånden på Odense Vandforsyningen, der
nu var konkurrent, samarbejds- partner og kontrollant.
Vi i bestyrelsen fandt, det var tiden at lægge vandværket ind under Odense Vandforsyning. Det var
forsøgt 20 år tidligere, men da ville andelshaverne ikke, - nu var tiden moden.
Harry Nielsen
Ps. Da jeg kom i bestyrelsen og vi første gang skulle lave regnskab, mødte Leon Bernth op med 5
stk. A4 mapper, een til hver og så håndskrev vi årsregnskabet på fortrykte regnings blanketter til
andelshaverne.
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Kender du dit sogn
En lille opgave fra Ubberud Lokalarkiv
1. Hvornår startede byggeriet af Vejrup Have
2. Hvornår blev Spedsbjerg skole nedlagt
3. Hvornår blev rytterskolen nedlagt
4. Hvor lå Ubberud rytterskole
5. Hvornår blev Kalørvejen anlagt med nuværende linieføring
6. Hvornår blev der kloakeret ved husene langs Kalørvejen
7. Hvornår blev Middelfartvej /hovedvejen) udvidet sidste gang
8. Hvor er billedet nedenfor fra – (nogle af husene er i dag revet ned)

Svarene på spørgsmålene finder du på side 44
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En lille opgave fra Korup Lokalarkiv
1. Hvornår blev husene på Elmevej bygget?
2. Hvornår blev bogbussen i Korup nedlagt?
3. Hvornår var der rejsegilde på hallen i Korup?
4. Hvornår lukkede Slukefter Savværk?
5. Hvornår standsede togdriften i Korup?
6. Hvornår blev sognegården indviet?
7. Hvornår blev Korup Vandværk nedlagt?
8. Hvor er nedenstående billede taget?

Svarene på spørgsmålene finder du på side 44
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Fra landbrug til butikscenter.
Af Freddie Westergaard
Det store rektangulære areal fra Kalørvejen over til Lærkevej og fra Rugårdsvej op til Kildevangen, blev ved udskiftningen sidst i 1770’erne, tildelt gård Nr. 5 med mat. nr. 8 på Udskovvej, som
dengang var ejet af Niels Madsen.
Et af Niels Madsens børnebørn: Anders Andersen fik ved arv og udstykning den 10. juni 1862
skøde på jorden og opførte en gård i bindingsværk på det som dengang blev kaldt Korup Mark.
Langs Rugårdsvej var der på den tid kun enkelte huse og gårde, samt kroen. ”Byen”, hvor det
foregik, var dengang landsbyen GL. Korup.
Den 19. juli 1888 overtog Marie og Anders Nielsen gården. Ægteparret, der fire år tidligere, den
19. dec. 1884 var blevet gift i Vigerslev Kirke, fik fire børn hvoraf de to ældste Anna Marie og
Hans Laurits begge forblev ugifte og sammen med forældrene drev de gården, som i daglig tale
blev kaldt ”Sandet ” indtil 1936 hvor de overtog og fortsatte i forældrenes ånd.

Anna og Hans Laurits Nielsens gård ”Sandet”

Hans Laurits Nielsen på selvbinderen aug.1950

Nordvestfynske Jernbane blev anlagt i 1911 og til spor, station, pakhus og perron m.m. måtte Hans
Laurits afstå et anseeligt stykke jord som fuldstændig delte hans landbrug.
Børnehjemmet ”Fremtidshåb” havde i 1919 planer om at opføre et nyt børnehjem herude og købte
derfor det nordøstlige hjørne af Hans Laurits Nielsens mark, men planerne om børnehjem blev
opgivet og jorden blev solgt til Hans Nielsen, Koruplund, som i 1924 udstykkede grundene til
parcelhuse og vejen fik navnet Rønnevej.
Vejens nye beboere ønskede at få ordnede kloak og spildevandsforhold, så der blev lagt pres på
kommunen og i 1940 blev der, som det første sted i området lagt kloakledninger ned.
Ved sammenlægningen med Odense Kommune i 1970 blev navnet ændret til Rønnebærvangen.
Efter at banen var kommet til Korup og brugsbevægelsen over hele landet havde stor fremgang
kom der også i Korup ønske om en brugsforening. og en gruppe interesserede holdt 22. maj 1915
møde i det daværende Korup-Hole Forsamlingshus og den 15. juni 1915 var Korup og Omegns

19

Brugsforening en realitet og bestyrelsen købte en grund af Hans Laurits Nielsen og lod opføre en
brugsforening med beboelse overfor stationen.
Efter at Brugsen havde fået en tilbygning i 1939 og man var kommet gennem besættelsen, blev
bestyrelsen midt i halvtredserne enige om at bygge en ny forretning oppe ved Rugårdsvej og den
nye Brugs med BP tank ud mod Rugårdsvej åbnede i 1956.
De gamle bygninger på stationsvejen blev solgt til smedemester Kaj Hansen der havde en
produktion af kedler og varmtvandsbeholdere af mærket LARNI.
I Andelsbanken gik man med planer om at åbne en filial i Korup og efter Nordvestfynske
Jernbanes nedlæggelse i 1966 opsatte man midlertidigt en pavillon på sporarealet ud til Kalørvejen
og afventede den kommende udvikling i området.
Efter at Brugsen på Rugårdsvej flere gange havde udvidet, og mulighederne for yderligere at
udbygge var udtømte, besluttede bestyrelsen i 1972 at købe en stor byggegrund på hjørnet af
Kalørvej og Åbakkevej, samt grunden med bygningerne hvor den første Brugs i 1915 startede.
Værkstedet blev straks nedrevet, hvorimod beboelsen først blev fjernet i 1981.
Brugsen opførte derefter ny forretning på 900 m2, samt en bank-bygning på 100 m2, som efter
aftale var udlejet til Andelsbanken. Det var de to første forretninger i det kommende nye
indkøbscenter og de åbnede med fuld musik af Korup Blæserne den 31 jan.1974.

Indvielse af Andelsbankens pavillon i 1969.

Fra Brugsens indvielsen i 1974

Det var en stor og moderne brugs med en selvstændig slagterafdeling, og ved indkørslen til
pladsen åbnede OK benzin en selvbetjenings-tank med 2 standere.
Men byggeriet blev meget dyrere end beregnet på grund af de stadig stigende renter, og efter 3 år
med underskud blev Brugsen overtaget af FDB i 1977.
Butikken blev derefter moderniseret og var i nogle år en DB Brugs, men efter at have fejret 75 års
jubilæum i 1990, og stadig med negative tal i regnskabet, lukkede Brugsen den 15. dec.1994,
hvorefter FDB`s discountkæde Fakta fortsatte.
De Samvirkende Købmænd og Henning Villadsen købte i 1976 grunden ved siden af brugsen og i
1977 åbnede Henning Villadsen, der var tilsluttet supermarkedskæden VIVO, sin første butik og to
år senere i 1979, blev butikken udvidet med en tilbygning på 500 m2 ,hvori der også var bagerforretningen og Henning Villadsen ændrede ved den lejlighed navnet til K.C.- Super.
Den 10. dec.1988 åbnede købmand Villadsen et stort have- og blomster center.
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Efter nogen tid blev butikken med blomster skilt fra til farvehandel, og havecentret bag drivhuset
lukkede og derefter var blomsterhandlen kun fra drivhuset.
Postekspeditionen, som i mange år havde til huse i den tidligere stationsbygning på Åbakkevej,
flyttede i august 1999 indenfor i K.C. supermarkedet, og med denne løsning håbede personalet sig
mindre udsat for de tiltagende posthusrøverier.
KC supermarkedskæden blev i 2001 solgt til dagligvaregrossisten DAGROFA, og ændrede 1. jan.
2002 navn til SUPER BEST.
November 1982 flyttede læge Erik Nyborg Andersen konsultationen fra Søbakkevej til sit nye
lægehus i centret og samme år åbnede Bolbro Apotek et apoteksudsalg som nærmeste nabo.
Bagerst i hjørnet ligger Korup Fritidsklub og Korupklubben som begge hører under Tarup
Ungdomsskole. Det er en kombineret fritidsklub for aldersgruppen 10-13 år i eftermiddagstimerne
og aldersgruppen 14-18 år i aftentimerne.
Længst ud mod Rugårdsvej ligger TDC’s telefoncentral som blev taget i brug den 6 juni 1978 og
digitaliseret den 3 maj 1995.

Luftfoto fra 1959 med Hans Laurids Nielsens gård i centrum
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Hvad arkiverne gemmer.
På de efterfølgende sider vises eksempler på, hvad man kan finde af informationer på de to
lokalarkiver.

Korup lokalarkiv
På Lokalarkivet i Korup findes f. eks. denne lidt beskadigede koppeattest fra 1817
Teksten på attesten
lyder:

KoekoppeIndpodnings-Attest
Hans Hendrik
Andersen
fød i Fr. Korup og
boende i Trøstrup
Korup – 8 år gammel
er af mig
underskrevne, Aar
1817 den 16. juli
indpodet med
Koekopper.
Ved nøjagtig Eftersyn
imellem den 7de og
9de Dag efter
Indpodningen har jeg
fundet alle de Tegn,
som vise dem at være
de ægte Koekopper:
de vare nemlig hele og
ubeskadigede,
opfyldte med en klar
Vædske, i midten
nedtrykkede, og
omgivne med en rød
Zirkel:
har da ordentlig gjennemgaaet de ægte Koekopper, som betrygge for Børnekopper i Fremtiden,
hvilket herved på Ære og Samvittighed, bevidnes af ?(navnet beskadiget) den 23. Juli Aar1817.
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Efterfølgende kopi af passerseddel viser, at Gaardejer Valdemar Rasmussens hustru Gerda den 17.
september 1943 har fået tilladelse til at rejse uden for byen og til Odense.
Passersedlen der er forfattet både på dansk og tysk er udstedt af Korup Sogneråd og underskrevet
af Peder Carl Pedersen,
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Ubberud lokalarkiv
På Ubberud Lokalarkiv har vi fundet et eksempel på, hvordan en dødsannonce kunne forfattes i
1846

Da det i den gengivne størrelse er
svært at læse teksten, der endvidere
er skrevet med gotisk skrift, har vi
gengivet den nedenfor i den
originale tekstform – men med
nutidens bogstaver.
For deeltagende Slægt og Venner
forkynder jeg de haarde Prøvelser
den Alvise har tilskikket mig: de
inderligste og helligste Baand, der
bandt mig til Jordelivet, ere bristede.
I Februar Maaned 1844 hjemkaldte
Herren til sig min inderlig elskede
første Kone fra mig og 2de smaae
Sønner; en Søster af hende
erstattede mig dette Tab; men ogsaa
over hende fik Døden Magt – ak!
alt for snart! - Denne min dyrebare
Kone, Johanne Kathrine Jensdatter,
mit Livs Trøst, mine Børns
omhyggelige Moder, er nu heller
ikke mere! – hun forlod mig, sin
lille spæde Datter og ovennævnte
2de Sønner den 21 dennes, i en alder
af 27 Aar.
Med taareblændte Øine henflyer jeg,
saavelsom hendes dybtsørgende
Forældre i Bøllemosegaard, til den
bamhjertige Gud med det glade
Haab: at hisset er Gjenforening,
trøstende ved Herrens Forjættele: at de som saae med Graad skal høste med Glæde.
Truelse i Ubberud Sogn den 23 Febr. 1846
Hans Lorentzen.
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På arkivet i Ubberud finder man også den nedenfor viste formular, som sognefogeden skulle
udfylde ved en borgerlig vielse for år tilbage.
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Love for Ubberud Sygeplejeforening 1932:
Instruks for sygeplejersken
1. Sygeplejersken har i alt, hvad der vedkommer den syges Behandling og Pleje, nøje at
efterkomme den behandlende Læges Foreskrifter og Paalæg
2. Hun maa ikke paa egen Haand give Raad til den syge.
3. Til Lægen maa hun meddele nøjagtig mundtligt eller skriftlig Beretning om den syges
Tilstand siden hans sidste Besøg og derved medtage ikke blot, hvad den syge har klaget
over, men tillige saadanne iagttagelser, som det er hende paalagt at anstille, eller om hvilke
hun kan antage, at de har Betydning for Bedømmelsen af den syges Tilstand.
4. Ved nøjagtig Efterlevelse af Lægens Forskrifter, ved taalmodig omhu og kærlig Deltagelse
og Hjælpsomhed bør hun søge at vinde den syges og Omgivelsernes Tillid; men hun maa
vel vogte sig for ved urigtig anvendt Medynk at tilstede nogen Afvigelse fra Lægens Forskrifter, og har en saadan fundet Sted, enten fra den syges eller hendes egen Side, maa hun
ikke fortie det for Lægen.
5. Hun maa stadig have sin Opmærksomhed henvendt paa, at den syge og Sygestuen
holdes ren, og at Luften i Sygestuen holdes saa frisk som muligt. Ligeledes maa hun sørge
for at al urenhed, fremkommen ved den syges Udtømmelser, fjernes saa hurtigt som muligt.
Hun maa sørge for, at den syge ikke generes ved trættende Besøg, navnlig maa hun saa
vidt mulig forhindre alle besøg, naar Lægen utrykkelig paabyder det.
.
6. Forværres den syges Tilstand pludselig, bør hun opfordre til, at Lægen hentes eller paa
betryggende Maade underrettes om Patientens Tilstand.
7. Hun maa lige over for den syge saa vidt det er muligt afholde sig fra at omtale andre
Sygdomstilfælde, navnlig saadanne, der har haft et uheldigt Udfald; ikke heller maa hun
udtale sig om Lægens Behandling.
8. Hun maa ikke til nogen uvedkommende omtale, hvad hun under Udøvelsen af sit Kald ser
eller hører i den i den syges Hjem.
9. Med sin egen Person og sine Sygerekvisitter maa hun være i høj Grad renlig og ordentlig.
Hun er med Hensyn hertil underkastet Bestyrelsens Kontrol. De hende betroede Sygerekvisitter maa altid holdes i forsvarlig Stand, og hun er Foreningen ansvarlig for dem.
10. Erkendes en Sygdom af Lægen for at være smitsom, maa hun særdeles have
Opmærksomhed henvendt paa at Smitten ikke overføres til andre, og Desinfektion for
Foreningens Regning maa, naar saadant anses fornødent, ske af hendes Person og Sygerekvisitter, inden hun kommer i anden Pleje.
11. Sygeplejerskens Hjælp rekvireres gennem Formand eller Næstformand. Hvis Syge-
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plejersken tager imod Anmodning om Hjælp, maa hun før hun yder denne, almindeligvis
melde det til Formand eller Næstformand, og en af disse underrettes om naar Plejen ophører.
Nattevagt mere end 2 Nætter i Rad kan ikke forlanges af hende. Hun maa være villig til
efter Omstændighederne at vise Hjælpsomhed i forskellig Retning, f.Eks. med Madlavning
og Barnepleje, især i fattige Hjem, hvor Husmoderen selv er syg. Er hun ikke i Virksomhed, er hun berettiget til at besøge gamle og svage Mennesker for at være dem til Hjælp og
Trøst.
12. Sygeplejerskens Dagtjeneste er fra 7 Morgen til 7 Aften med mindst 2 Timers Fritid.
Efter en gennemvaaget Nat tilkommer hende mindst 6 Timers samlet uforstyrret Hvile.
13. Naar hun forlader sin Bopæl, maa hun efterlade skriftlig Meddelelse om, hvor hun er at
træffe, saa at hun med Lethed kan findes. Bliver hun selv syg, maa hun straks underrette
Formanden eller Næstformanden derom. Hun skal være Medlem af den stedlige Sygekasse.
Foreningen betaler Kontingentet.
For saa vidt en Sygeplejerske skulle møde upassende eller hensynsløs Behandling, maa
hun Ufortøvet gøre Anmeldelse derom til det nærmest boende Medlem af Bestyrelse.
Eventuelle Klager over Sygeplejersken indgives skriftlig til Bestyrelsen.
15. Da Foreningen betaler Sygekassebidrag for Sygeplejersken, paatager den sig ingen anden
Forpligtigelse overfor hende i Sygdomstilfælde, end den har overfor sine Medlemmer.
16. Instruksen og Loven bør af hende medføres for i paakommende Tilfælde at tjene hende til
Støtte.
17. I en dertil indrettet Dagbog skal Sygeplejersken daglig indføre, hos hvem hun har plejet,
Plejens Beskaffenhed og hvor lang Tid, hun har plejet den syge. Denne Bog skal hun,
naar det forlanges, forevise Lægen og Sygeplejeforeningens Bestyrelse.
____________

OK-Klubben er blevet 40 år.
Af Ellen Kjær Hansen
Tirsdag den 21. september 2010 kunne OK-Klubben fejre sin 4o års fødselsdag med kaffebord,
musik og sang i Grævlingehuset i Korup. Vi har i denne forbindelse bedt formanden Ellen Kjær
Hansen om at fortælle om klubbens opstart og forløbet gennem de 40 år. Ellen Kjær Hansens
beretning lyder som følger:
Det konservative byrådsmedlem på Frederiksberg Arne Ginge fik ideen til at oprette en upolitisk
ældreorganisation på Frederiksberg sidst i 60’erne. Han kontaktede på et tidspunkt kolleger i
Odense, og ved et møde med disse heriblandt Merete Aarup, forelagde han sine tanker og fortalte
om sine erfaringer fra Frederiksberg. Det blev startskuddet til flere møder, og i 1970 var Hans
Jørgen Rasmussen, og Bendt og Hansine Vedel med til et møde med Arne Ginge, på hvilket møde
man blev enige om at oprette en OK-Klub i Odense og omegn.
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Hans Jørgen Rasmussen blev formand, Edith Jensen, gift med folketingsmand Jens Peter Jensen,
blev næstformand og Bent Vedel blev kasserer. Bent Vedel fik herefter til opgave at starte en
forening i Korup/Ubberud.
Der blev sat et lille stykke i Nordvestfyn om en mødedato. Til dette møde, som blev holdt på
Korup Skole, kom 16 deltagere. Lærer Møller, som var 1. lærer på skolen, blev meget begejstret
for ideen og sluttede sig til som hjælper.
Under krigen var der i Korup oprettet
en foredragsforening, som holdt til i
præstegården. En del af deltagerne
var nu blevet pensionister og mange
heraf sluttede sig til OK, så man var
hurtigt oppe på 50 medlemmer.
I begyndelsen, helt frem til oktober
1988, mødtes man på skolen om
mandagen. Nu mødes vi tirsdag. Vi
som var lærere på skolen, især os med
de små elever, syntes det var sjovt
med ”de gamle”, der kom når vi
andre gik hjem. Vi kunne nu vise små
skuespil, synge og vise andre ting for
klubben.
Tirsdagsmøde i Grævlingehuset
Pedellen satte vand over til kaffen, så det var klar, når damerne kom for at lave kaffen.
I oktober 1989 flyttede klubben til Grævlingehuset.
På skolen, hvor man brugte nr. 65, som var et ret stort lokale, skulle lokalet nu bruges til de små
elever. Borde og stole blev skiftet ud med små borde og stole. Det var ikke lige noget for voksne,
så det var dejligt, at klubben kunne flytte til Grævlingehuset.
I mange år var der gymnnastik lige før mødet i klubben. Solvej ledede gymnastikken til 1991 hvor
Mary Carlsen og Gudrun Lundtoft tog over.
Det fortsatte i Grævlingehuset. Nu er der gymnastik tirsdag formiddag, men det er overtaget af
Ældresagen og bliver ledet af Poul Strunk.
Mange har i årenes løb været hjælpere i klubben, Bent Vedel, Hansine Vedel, lærer Møller, Karl
Frederiksen, Jens Hansen, Dagmar Ingvardsen, Lis Krogsholm, Hanne Nordentoft, Bodil
Jakobsen, Carlo Larsen, Ingrid Mortensen, Inger Nielsen, Agnete Sørensen, Inger Knudsen, Solvej
Malmos, Kirsten Pedersen, Anne Lise Pedersen.
I OK-Klubben er der mange forskellige former for underholdning: Foredrag, fortælling om rejser
med foto, sang og musik, og en gang om måneden spil af forskellig art.
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Om foråret en udflugt, som også kan være en dag på højskole. Vi har også været på 5 dages ture,
en til Lolland Falster, og to gange har vi været i Sæby med ture rundt i og omkring Skagen med en
dag til Læsø.
Et nyt tiltag er 3
dages højskole i
Grævlingehuset om
efteråret sammen
med Ældre
mobiliseringen,
hvor vi mødes ca.
60 deltagere til
foredrag, musik og
sang, en
festmiddag med
musikunderholdning, en udflugt
og masser af socialt
samvær.
Det har været gode
arrangementer med
deltagelse både fra
Korup og Ubberud.
På udflugt med OK-Klubben
Disse højskoledage har vi
holdt 4 gange.
Vi er i dag 5 frivillige, som hjælpes med at tilrette eftermiddagene og med at bage og lave kaffen.
Karen Margrethe Bach, Anny Nielsen, Anne Marie Rasmussen, Kirsten Schytte og Ellen Kjær
Hansen.
Vi mødes 2 gange om året for at lave programmet til forårs- og efterårs/vinter møderne. Det lykkes
hver gang, men det kræver nogle telefonopkald, før vi får det til at gå op.
Det er blevet dyrere at få underholdning, så vi har sat prisen op for kaffe og brød til 20 kr.
Vi betaler også medlemsbidrag til OK, nu kr. 240 pr. år, men hvad det bliver, når de bydækkende
foreninger i Odense flytter i Seniorhuset til foråret, det ved vi ikke. Vi flytter ikke med, men vi er
dog velkomne i Seniorhuset.
Hvert år i september holder vi klubbens fødselsdag, og det bør nævnes, at Børge Mortensen i alle
årene har underholdt os med sin dejlige musik
Ellen Kjær Hansen
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Det er ganske vist
Af Flemming Thaulow
Hist hvor vejen slår en bugt
ligger der et hus så smukt.
Væggene lidt skæve stå,
ruderne er ganske små,
døren synker halvt i knæ,
hunden gø’r det lille kræ,
under taget svalen kvidrer,
solen synker, og så videre.
Hvor fik H. C. Andersen inspiration til ovennævnte sang, som vi alle kender så godt? Der er flere
steder på Fyn, hvor man mener, man har huset, men vi ved bedre!
H. C. Andersens moster boede på Ejlstrupvej nr.
130, det hus hvor fodboldlandsholdets tidligere
træner, Richardt Møller Nielsen er født.
Når H. C. Andersen kom fra Odense og skulle
til Ejlstrup, må det antages, at han gik i sine
træsko eller bare fødder ad Middelfartvej,
Stegstedvej og ad Munkerudgyden, der ved
Rydså går over i Ejlstrupvej.
Her mødte han en eng, hvor han måske har holdt
hvil og kølet sine fødder i åen, med udsigt til
Ejlstrupvej 60, som vi tror er det hus, som
sangen er skrevet om. På daværende tidspunkt
slog vejen en bugt ud for huset
Ejlstrupvej nr. 130 i dag.

Følgende beretning har vi lånt fra Fyens Tidende 1974:
En høj TV antenne, et lille skilt over den skæve dør
påmalet tallene 60 og et mælkekarton på køkkenbordet bag
de små ruder. Det er det eneste synlige bevis på, at det ikke
er et gammelt maleri, vi har foran os, men huset Ejlstrupvej
60, på en mild vinterdag i 1974.
Straks vi nærmer os huset, gør hønsene et forfærdeligt
postyr. Med hanen i spidsen piler de omkring hjørnet under
højlydt kaglen. Måske er de utilfredse med vor pludselige
og uanmeldte indtrængen på deres domæne

30

Husets ejer Herman Sørensen lukker op. Værs’go og komme indenfor siger han venligt. Ja vi har
altså hørt, at Deres hus skal rives ned eller bygges om. Kan det virkelig passe, spørger vi, mens vi
går ind i stuen, rundryggede for ikke at støde hovedet mod de gamle ormstukne loftbjælker.
Herman Sørensen sætter sig ved bordet og kigger ud gennem vinduet til gårdspladsen. Hønsene
har indtaget deres vanlige plads igen. De bliver bange, når der kommer fremmede, siger Herman
Sørensen. Det er ellers mærkeligt, for om sommeren kommer der masser af folk herned og banker
på. Om det ikke er det hus, som H. C. Andersen skrev om i ”Hist hvor vejen slår en bugt”? Det
kan jeg jo kun give dem ret i. De fleste nikker så tilfreds og kører videre.
Jeg købte huset for 60 år siden for kr. 1500 af Lisbeth Hansen. Hun var da 90 år gammel og derfor
for gammel til at bo alene
Lisbeth Hansen boede hos Herman Sørensen og konen til hun døde. Hun fortalte at H. C.
Andersen, der allerede var berømt, kom på besøg, nu i landauer. Han gjorde altid holdt og
spadserede lidt omkring og sludrede med Lisbeth. ”Her løb jeg og legede og byggede luftkasteller.
Det er dette hus, der var i mine tanker, da jeg digtede ”Hist hvor vejen slår en bugt””, sagde H. C.
Andersen.
Med hensyn til nedrivning af huset bekræftede Herman Sørensen, at han havde givet sit barnebarn
frie hænder til at lade det meste af det gamle hus rive ned og opføre et nyt, også med stråtag og
bindingsværk, men hvor ruderne bliver knapt så små og væggene ej så skrå som i H. C. Andersens
fynske sommeridyl.

Ejlstrupvej nr. 60 som det ser ud i dag
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Ubberud Hallen 25 år
Af Henning Jespersen

Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010.

Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud?
For at få det i rette perspektiv, skal vi helt tilbage til sidst i 60’erne. Det var dengang det hed
Korup-Ubberud Kommune og hvor en kommunalreform havde bestemt, at Korup-Ubberud skulle
indlemmes i Odense Kommune.
Det var nok den direkte årsag til, at Korup og Ubberud Idrætsforeninger indgik et samarbejde om
at få opført en idrætshal i lokalområdet inden ”det var for sent”. Godt hjulpet på vej af et meget
interesseret sogneråd med sognerådsformand Bent Vedel Jensen i spidsen, blev man enige om et
projekt med beliggenhed ved Korup Skole. Den 28. februar 1970 blev Korup-Ubberud Hallen
indviet. (Den nuværende Korup Hal)
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De to foreninger var hver især berettiget til 50 % af timerne i hallen, men det skulle snart vise sig,
at der var behov for endnu mere halkapacitet. Medlemstallet var hurtigt voksende i de to
foreninger, fra tilsammen 800 i 1970 til 2400 i 1985.
I 1977 tiltrådte Odense Kommune en udbygningsplan for Ubberud Skole med idrætshal og
klublokaler. Det så lyst ud, men som vi også kender det i dag, blev projektet gang på gang
beskåret. Da der i efteråret 1981 blev taget første spadestik til udbygningen af Ubberud Skole, var
idrætsfaciliteterne og den planlagte sammenbygning med skolen helt forsvunden fra tegningerne.
Odense Kommune lod forstå, at der var 0 kommunale kroner til halbyggeri i kommunen. En
mulighed kunne være at oprette en selvejende institution og selv skaffe pengene. Så da der i 1983
kom nye regler om offentlige belåning til idrætshaller fra 40 til 80 % af byggesummen, fik vi
fornyet tro på en hal i Ubberud.
Det gamle samarbejde mellem Korup og Ubberud Idrætsforeninger blev genetableret og på et
møde den 5. maj 1983, blev der nedsat et byggeudvalg bestående af: Knud Engel, Niels Kr.
Hansen, Ole Jeppesen, Niels Jespersen, Karl Jensen, Preben S. Hansen samt idrætsforeningernes to
hovedformænd, Erik Winther, KIF og Preben Thorsen, UIF.
Det var et handlekraftigt team, som meget hurtigt fik udarbejdet et projekt og sendt det til
godkendelse i Odense Kommune inden 1. oktober 1983, der var deadline hvis projektet, ”Den ny
Korup-Ubberud Hal”, skulle blive en realitet i 1984.
Planerne blev også fremlagt og diskuteret på et offentligt møde med bl.a. rådmand Søren Møller,
det lokale byrådsmedlem Hans Rasmussen, kommunens sportskonsulent, Ubberud Skole,
formanden for Samvirkende Idrætsorganisationer (SIKO) samt repræsentanter for kreditinstitutioner m.fl.
Alle var særdeles positive over det fremlagte projekt, som skulle placeres ved Ubberud Skole, idet
en forudsætning var, at skolen skulle leje alle dagtimer. Det var desuden en forudsætning, at
kommunen stillede grunden vederlagsfrit til rådighed og bevilgede en driftsgaranti for et
kreditforeningslån på 3,9 mio. Selve byggeriet var budgetteret til 5,25 mio. Opgaven for
byggeudvalget og de to foreninger bestod således i at skaffe det resterende beløb på 1,35 mio. fx
via fonde, husstandsindsamling og lignende. Bl.a. havde kommunen betinget sig, at der lokalt
kunne indsamles 275.000 kr.
I byggeplanerne indgik endvidere en klausul om, at hovedentreprenøren skulle gøre brug af den
daværende jobskabelsesordning.

Lokal opbakning.
Den lokale opbakning var enorm. Her på arkivet har vi masser af avisartikler, der vidner om den
store interesse og det engagement der var til projektet, både politisk, fra lokale virksomheder og
fra enkelt personer.
Fx gav OK Benzin 5 øre pr. liter solgt benzin fra standerne i Korup og Ubberud. Det blev til 5000
kr. og Spar Tanken i Blommenslyst lagde 2500 oveni. Korup-Ubberud Solcenter afleverede en
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check på 1500 kr., fra Andelsbanken var der 25.000, fra Forenede Kreditforeninger 18.000 og fra
Handelsbanken 2.000.
Ubberud Skole viste også stor interesse og i forbindelse med indvielse af deres nye lokaler den 16.
september 1983, havde alle klassetrin lavet forskellige arrangementer. Overskuddet, 14.000 kr. gik
ubeskåret til halbyggeriet.
I UIF havde man på det tidspunkt et meget kendt medlem på old boys holdet, landstræner Sepp
Piontek. Han fik den gode idé at få printet EM-spillernes autografer på 2 fodbolde doneret af
Kreditforeningen. Tanken var at få dem til at stige i værdi gennem et stort lotteri.
Optimismen var stor, men den helt store prøve på offerviljen skulle stås ved en stor husstandsindsamling den 7-8. april 1984. Det blev en kæmpe succes og der blev indsamlet omkring 155.000 kr.
Mange gav beløb på 1300 kr. fordi Statsskattedirektoratet havde godkendt projektet og derved
åbnet mulighed for at giverne kunne fratrække 1000 kr. i den skattepligtige indtægt.
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Specifikation af tilskuddet fra Ubberud Skole
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Godkendelsen
Sportsudvalget i Odense Kommune havde sagt ja til projektet, og efter anbefaling fra fritidsnævnet
skulle projektet til endelig behandling på byrådsmødet den 20. juni 1984. Det blev en enstemmig
godkendelse. Der er næppe tvivl om, at den store lokale indsats havde påvirket byrådet positivt.
Rådmand Søren Møller udtalte da også, at denne sag markerer et nyt princip baseret på, at når man
lokalt er parat til at gøre en indsats, kommer byrådet og hjælper.

Tipsmidlerne bevilgede 100.000 så målet om en egenkapital på 275.000 var så rigeligt nået.
Byrådet påskønnede dette ved at doble op med et rente og afdragsfrit lån på 550.000 kr. Hertil
kom et tilskud fra 2:1 ordningen, så man ud over egenkapitalen rådede over 810.000 og byggeriet
kunne gå i gang.
Rådmand Søren Møller tog første spadestik 27. august 1984.
Selve byggeriet gik fuldstændig planmæssigt og det var en stolt byggeudvalgsformand Knud
Engel, som midt i december inviterede til rejsegilde.

Situationsbilleder fra byggeriet
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Indvielsen.
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Den officielle indvielse blev foretaget af rådmand Søren Møller den 9. marts 1985.
Om formiddagen var der reception med taler af Preben Thorsen (UIF), Anders Rønn (KIF), Jens
Erik Petersen (SIKO), Ernst Overby (OAG) og Svend Dybmose Andersen, byrådet.
Der var også gaveoverrækkelse, bl.a. fra kreditforeningsdirektør B. Folmar, som overrakte en
check på 40.000 til inventar og der var 3400 kr. fra den tidligere Korup-Ubberud Ungdomsforening samt mange andre gaver
.
Den tidligere UIF formand Svend Hansen overrakte Ubberud Skytteforenings gamle fane, der nu
opbevares betryggende i en glasmontre i hallens mødelokale.
Derefter overtog sportsfolkene gulvet med gymnastik, volleyball, fodbold og de ”gamle”
håndboldspillere viste at de kunne endnu.
Aftenens festtale blev holdt af tidl. sognerådsformand Bent Vedel Jensen for ca. 500 feststemte
deltagere. I aftenens løb var der underholdning af Korup Blæserne, Korup Koret samt Birthe
Stenholt og Jørgen Thruelsen fra Korup Scenen. Højdepunktet og aftenens overraskelse var
optræden af Jack Willadsen og Arne Lundemann fra Nyborg Vold.
De to foreninger kunne overtage et vellykket projekt, hvor samarbejdet igen havde båret frugt.
Men uden byggeudvalgets helhjertede indsats var det næppe gået så godt og hurtigt.
Den endelige anlægspris blev 5,9 mio. for den 1452 m2 ”Ny Korup-Ubberud Hal”. I forbindelse
med indvielse blev navnet ændret til Ubberud Hallen samtidig med, at den gamle hal i Korup blev
omdøbt til Korup Hallen.
Af vedtægterne fremgår det, at KIF og UIF også i Ubberud Hallen hver for sig er berettiget til 50
% af timerne. Hallen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 2 repræsentanter fra hver af de to
idrætsforeninger og 2 fra andre tilskudsberettigede foreninger i lokalområdet.
Hallens første bestyrelse så således ud: Erik Winther (KIF) formand, Leo Rasmussen (KIF)
næstformand, Jens Breum Christiansen (UIF) kasserer, Henning Muldager (UIF) sekretær, Bent
Vedel Jensen (Folkedanserne) og Hans Rasmussen (FDF)
Hallen er selvejende, hvilket bl.a. betyder, at man via en økonomisk fornuftig driftsaftale med
Odense Kommune har været i stand til løbende at vedligeholde hallen, så den på jubilæumsdagen
næsten fremstod som for 25 år siden.
Eneste ændring er, at redskabsrummet er ændret til boldrum for fodboldspillerne. I stedet er der
bygget nyt redskabsrum på 80 m2 i 1999. Det er efterfølgende udvidet med yderligere 80 m2 i
2006.
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Gamle ejendomsnavne i Radby, St. og Ll. Dyred,
St. og Ll. Ernebjerg og Lille Hesbjerg Gårde ejerlav
Radby:

Øster Bisbjerg. Spedsbjergvej 81
Lille Bisbjerg. Bøllemosegyden 144
Store Bisbjerg. Dyredvej 45
Bisbjergminde. Middelfartvej 656
Bisbjerghus.
Vestgården. Spedsbjergvej 80
Flintehus. Bøllemosegyden 101
Hesbjerghus. Dyredvej 25
Lindemosegård.
Lindemosehus.
Pilestedet. Dyredvej ?
Radbyhuset. Dyredvej 60
Radbygård. Bøllemosevej 130
Radby Fattighus. Nedrevet
Rømlinghus. Nedrevet. Lå på nordsiden af Middelfartvej
Kongsbjerghus. Tommerupvej 51

St. og Ll. Dyred:

Store Dyred. Dyredvej
Lille Dyred. Tommerupvej
Stilandhus. Lå NV for Ll. Dyred

Ll. Hesbjerg Gårde:

Hesbjerg slot. Hesbjergvej. Nu kloster
Ebbehus. Ukendt beliggenhed
Flintekroghus. Ukendt beliggenhed
Granhuset. Ukendt beliggenhed
Hesbjerghus. Dyredvej 25
Lille Hesbjerg. Lå hvor Hesbjerg Slot er.
Hesbjerglund. Dyredvej. Nedrevet
Nyhavehus. Dyredvej 160
Pilehus. Tommerupvej
Skovfogedhuset Frydenlund

St. og Ll. Ernebjerg:

St. Ernebjerg. Ernebjergvej
Ll. Ernebjerg. Tommerupvej
Ernebjerghus. Tommerupvej 228
Ll. Ernebjerghus. På Dyred Banke
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Hvem kan hjælpe
Ubberud arkiv mangler oplysninger om Erna (Elna) Jensen født Nielsen. Hun arbejdede på
mejeriet og er sandsynligvis person nr. 2 fra venstre på billedet nedenfor.

Vi ved, at Erna (Elna) har boet på Dalmose og havde en broder der hed Ejnar Nielsen, som var
murerarbejdsmand. Hun har også arbejdet på St. Langebjerg, men hun har stået på torvet. Hun fik
7 børn, og hendes alder, hvis hun lever i dag, vil være omkring 100 – 110 år?
Er nogen i stand til at give os adressen på, hvor hun har boet? Vi mener det må være et sted i
Spedsbjerg, og vil vi gerne høre herom, hvis nogen kan give os en adresse og evt. flere
supplerende oplysninger.
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Afleveringer/forespørgsler til arkiverne i 2010
Nedenstående har i løbet af året afleveret materiale til arkivet eller har henvendt sig om
oplysninger, billeder m.m. vedr. ejendomme eller familiemedlemmer.

Korup Lokalarkiv
Arne Kjær Larsen, Korup
Elsemarie Hansen Rasmussen, Søndersø
Birtha Madsen, Korup
Inger M. Nielsen, Odense N
Bent Nielsen, Korup
Poul Rasmussen, Korup
Kristian Vedel, Korup
Bjarne Rasmussen,Korup
Birgit Holgersen, Glamsbjerg
Ib Matiesen, Odense
Bodil Jensen, Korup
Kristian Vedel, Korup
K.M.Nielsen, E-mail
Kristian Nygaard, E-mail,
Jette Sørensen, E-mail
Ruben Lønskov, E.mail
Peder Enggaard, E-mail
Flemming Frederiksen, E-mail

Teaterforeningens materialer
Dyrskuekatalog og foto
Cirkulærer vedr. kirken og præstegården
Foto og træsnit
Luftfoto
Foto og kopieret skøde
Materialer fra KIF
Foto
Foto
Foto
Foto
Familiebreve og bilag
Trøstruplundvej 30
Slukefter Kro
Kirkesvinget 2
Tunneller under Rugårdsvej og Kalørvej
Boligforeningens grund

Ubberud Lokalarkiv
Anna Johansen, Spedsbjerg
Flemming Thaulow, Vejrup
Ove Kühn, Ubberud
Bent Andersen, Korsbjerg
Rasmus Nielsen, Tyrsbjerg
Palle Skibelund, Fåborg
Freddie Westergaard, Korup
Bodil Nielsen, Aarup
Karen Jeppesen, Ejlby
Jyderup Lokalarkiv
Erik Ellegaard, Ejlstrup
Jørgen Nielsen, Gundersø
Ubberud Forsamlingshus
Stadsarkivet i Odense
Aage Hansen, Ll. Ubberud
Rasmus Hansen, Vejrup
Paw Kingo Andersen, Ubberud

Billeder
Billeder, liste over lærere på Ubberud Skole
Et herbarium, billeder og ejendomspapirer
Et gammelt avisbillede
Billeder
Billede
Billeder
Klokkeringningsregler
Indtegningsbevis
Billeder, virksomhedspapirer
Invitation til åbent landbrug
Købsaftale
Ansøgning om medalje 1864 krigen
Ejendoms - private papirer, billeder
Bånd, billede
Protokol Ubberud Forsamlingshus
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Svarene på spørgsmålene fra Ubberud Lokalarkiv
1.

Byggeriet af Vejrup Have startede i 1962.

2. Spedsbjerg skole blev nedlagt i 1988.
3. Rytterskolen blev nedlagt i 1930.
4. Ubberud rytterskole lå mellem skole og kirke.
5. Kalørvejen med nuværende linieføring blev anlagt i 1943.
6. Kloakeringen ved husene langs Kalørvejen skete i 1962.
7. Middelfartvej /hovedvejen) blev udvidet sidste gang i 1956
8. Billedet er fra Middelfartvej over for kroen – husene ud til Middelfartvej er revet
ned og der er bygget andre længere tilbage.

Svarene på spørgsmålene fra Korup Lokalarkiv
1. Husene på Elmevej blev bygget i 1962/63.
2. Bogbussen i Korup blev nedlagt dec. 2007.
3. Rejsegilde på hallen i Korup var i november1969.
4. Slukefter Savværk lukkede i juni 1987.
5. Togdriften i Korup standsede i marts 1966.
6. Sognegården blev indviet i april 1988.
7. Korup Vandværk blev nedlagt i oktober 1971
8. Billede er taget fra stationen i Korup, de nye huse bagest er på Åbakkevej
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