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Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening. 

Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne. 

Kontingent: 100 kr. årlig pr. husstand. 

Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne. 

Antal medlemmer pr. 31. december 2020: 342 husstande. 

Årsskriftet: 40. årgang - Trykt i 420 eksemplarer. 

Redaktion: Henning Jespersen og John Andersen. 

Redaktionen afsluttet medio januar 2021. 

Billeder uden angivelse er foreningens optagelser. 

Årsskriftet uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne. 

  Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to 

  lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud. 

         På arkiverne arbejdes der med:  

Interviewes, video, samt at finde billeder og fotografier fra sognene.  

Fotografere og scanne billeder. Finde stof om sognene i aviser og blade. 

Indsamle og registrere arkivalier.  

 

Foreningens hjemmeside: www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk 

Foreningens Bank: Danske Bank konto nr. 1551 6357393.  

      Facebook: Ubberud Lokalarkiv 

En bøn fra kassereren: 
1. Anfør medlemmets adresse i meddelelser, hvis det er en anden, der betaler.  

2.Ved betalingen/overførslen skal det fortrykte konto nr. ikke angives.  Skriv i stedet jeres adresse. 

3. Betal kun for et år ad gangen. Det letter arbejdet for kassereren. 

4. Har du ikke tidligere oplyst din mailadresse, så gør det venligst nu til kassereren på 

kass.kulf@gmail.com, så vi kan sende nyhedsbreve og spare porto. 
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Bestyrelsen for 

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.  

 

 

 

Formand Anne Thaulow,         Næstformand Lisbeth Jørgensen               Kasserer Jens Breum 

Ellekratvej 2A, 5200 Odense V     Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV            Ejlstrupvej 75, 5200 Odense V 

tlf. 2125 3199                                tlf. 6594 2087        tlf. 3026 6314                 

afthaulow@gmail.com                   birkhoej@privat.dk                          kass.kulf@gmail.com 

                    

                       

     

Sekretær Elly Trøjgaard               Harry Nielsen                        Freddie Westergaard           John Andersen 

Ejlstrupvej 185,               Egevej 45,                             Rørsangervej 16                    Elsdyrløkken 30, 

     5200 Odense V                        5200 Odense V                       5210 Odense NV                  5210 Odense NV 

    tlf. 2856 2245               tlf. 2484 8704                        tlf. 2588 7235            tlf.  3024 0219                 

andersen-troejgaard@kalnet.dk  harryogmargrethe@gmail.com    koruplokalarkiv@kalnet.dk    johnjea@mail.dk             

 

Bestyrelsens beretning for 2020. v/Formand Anne Thaulow 

Vi var heldige med at få afviklet sidste års generalforsamling den 10. marts. Det var dagen før, statsministeren lukkede 

hele landet ned pga. Covid-19 pandemien. Derfor måtte vores 2 arkiver også lukke, og arbejdet på arkiverne blev først 

genoptaget den 1. september 2020. Vi har fået nogenlunde det samme antal henvendelse på mail som vi plejer, men 

kun haft få fysiske besøg. Vi kan se, at Facebook-siden når ud til ca. 100 personer og giver pæn respons. Ellers må vi 

sige, at vi på grund af Covid-19 restriktioner har holdt lav profil i det forløbne år, men dog holdt 3 bestyrelsesmøder. 

 

Korup arkiv har haft besøg af Real Dania, som har købt Ove Jensens gård på Korupvej 21.  

Gården er relativ velholdt og bevaringsværdig og tidstypisk for sin tid. Vi har arvet et ret omfattende materiale om 

gården, så vi kunne forsyne Real Dania med kopier og fotos af det de ønskede. Arkivet har også haft besøg fra Køben-

havn af to oldebørn af en tidligere præstegårds forpagter. Desværre havde vi ikke meget materiale, men de blev vist 

rundt til de steder, de relaterede til. Desuden har Korup arkiv haft en fin forårsudstilling i KKIC, og der er truffet ny 

aftale om ophængning af billeder i KKIC’s cafe i foråret 2021. 

Af forbedringer i ”Huset” kan nævnes, at der er lavet bedre belysning i kælderen, og med midler fra ”Korup Blom-

strer” er der lavet nyt haveanlæg. 

Ubberud arkiv har fået 80.000 kr. fra Bydelspuljen til at etablere en handicapvenlig rampe i stedet for den faldefær-

dige trappe. Så nu har både gangbesværede og kørestolsbrugere også let adgang til at besøge arkivet. Grundet Covid-

19 restriktioner, er et aftalt billedforedrag for Højbjerg beboerforening udskudt to gange, men vi håber det lykkes i 

løbet af 2021. I samarbejde med Ubberud Kultur- og Bevægelseshus er der aftalt et billedforedrag i kulturhuset den 

25. februar 2021 med titlen, ”Blommenslyst i ord og billeder”, en epoke hvor forretningslivet blomstrede op langs den 

ny hovedvej. Desuden kommer der i løbet af foråret 2021 en fotoudstilling i kulturhuset om Ubberud Idrætsforening 

gennem 75 år. 

Foreningen har store problemer med af finde afløser for Freddie Westegaard og Lisbeth Jørgensen, der begge ønsker 

at udtræde af bestyrelsen, men gerne vil fortsætte arbejdet på arkivet i Korup. 

Tak til alle på arkiverne og de, der hjælper med omdeling af materiale. 

mailto:afthaulow@gmail.com
mailto:andersen-troejgaard@kalnet.dk
mailto:harryogmargrethe@gmail.com
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       Arkivet i Korup 

Adresse: ”Huset” Præstevej 4, Korup,  

5210 Odense NV  

(den tidligere inspektørbolig ved Korup Skole) 

Skilt ved indgangen viser vejen.           

 

Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup 

Arkiv i arkivets åbningstider 

Arkivleder: Freddie Westergaard 

Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV,  

Tlf. 6594 2125 / 2588 7235 

 

Åbningstid: 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 –20.30 

oktober – marts tillige torsdag kl. 10 -12 

mail: koruplokalarkiv@kalnet.dk 

 

Freddie Westergaard Lisbeth Jørgensen    Helge Green          John Andersen Lisbeth Harder 
 

Arkivet i Ubberud 

Adresse: Ubberud Skole, Ubberudvej 30,  

Ubberud, 5491 Blommenslyst. 

mail: ubberud.lokalarkiv@gmail.com 

Arkivet ligger i den ældste del af skolen over for 

kirken.  Skilt ved indgangen.  

Nedenfor viste personer er beskæftiget på  

Ubberud Arkiv 

 

Arkivleder: Henning Jespersen 

Søbakkevej 7, 5210 Odense N V 

Tlf. 2237 6991 mail: hj@slukefter.dk                          

 

Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden  

kl. 18.30 – 20.00  

oktober - marts tillige kl. 10 -12  

 

 

Anne Thaulow     Elly Trøjgaard              Henning Jespersen      Harry Nielsen  

 

 

 Bente Jespersen         Margrethe Nielsen                    Ove Kühn   

                  

For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier.  

Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem. 

 

 

Generalforsamlingen er udsat pga. Covid-19 restriktioner til 

den 28. september 2021 kl. 19.00 i Korup Sognegård. 

mailto:koruplokalarkiv@kalnet.dk
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  Årsregnskab 2020   

 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening  
                  

         

     

Årsregnskab 
2020  

Budget 
2021  

Indtægter        

         
Medlemskontingent indbetalt i 2020  32.770  33.000  
Tilskud fra Odense Kommune   14.000  14.000  

     46.770  47.000  

         
Udgifter         

         
Tryk af årsskrifter, kalendere, reklamer og udstilling 2.779  11.000  
Kontorartikler    354  2.000  
Repræsentation    250  500  
Møder, kursus og generalforsamling  6.688  8.000  
Diverse gebyrer    1.057  1.500  
Porto, papir, film og bøger   3.240  4.000  
Udflugt     0  5.000  
Tilskud til Ubberud arkiv   10.000  7.000  
Tilskud til Korup ar-
kiv    11.000  7.000  

     35.368  46.000  

         

         

Årets resultat    11.402  1.000  

         

         
Egenkapital        

         
Likvide beholdninger pr. 1. jan. 2020  42.390    
Årets resultat    11.402    

Likvide beholdninger pr. 31.  dec. 2020  53.792    

         
Lokalarkiverne i Korup og Ubberud har udarbejdet særskilte årsregnskaber, hvortil der henvises.  

Egenkapital pr. 31. dec. 2020 ifølge disse årsregnskaber:    
Korup, likvide beholdninger   5.121    
Ubberud, likvide beholdninger   15.092    

         

         

         
Regnskabet er ikke revideret pga. corona restriktioner.  

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen den 28/9-2021  
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Referat af generalforsamlingen den 10. marts 2020.  

 

Velkomst. Formand Anne Thaulow bød velkommen til de godt 70 medlemmer, der trods de dystre 

udsigter til den kommende Corona-virus epidemi alligevel var mødt op. Der var på det tidspunkt 

endnu ikke udsendt officielle retningslinjer for socialt samvær, men alle tog et prisværdigt hensyn til 

hinanden. 

 

Valg af dirigent. John Andersen blev valgt. 

Bestyrelsens beretning. Anne Thaulow aflagde beretning. 

Regnskab. Kasserer Jens Breum aflagde budget og regnskab, som begge blev godkendt. 

 

Valg til bestyrelse. På valg var Elly Trøjgaard, Freddie Westergaard og Harry Nielsen. Alle gen-

valgt med applaus. Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes Allan Reichelt og Bodil Møller Madsen. 

Til revisor genvalgtes Jens Møller Sørensen, og som ny revisor i stedet for afdøde Flemming Søren-

sen valgtes John Jespersen, tidligere pedel ved Ubberud skole. Der var genvalg til revisorsuppleant 

Johannes Weber. 

 

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord med lagkage. Derefter holdt forfatter og histori-

ker René Karpantschof, i anledning af 100 året for genforeningen, et foredrag baseret på sin meget 

omtalte og roste bog ”De stridbare danskere”. 

 

Han beskrev tiden før og efter 1848 fra enevældens fald og historien om Danmarks vej frem mod en 

egentlig nationalstat og et demokratisk land, og han sluttede sit interessante foredrag med en levende 

omtale af genforeningsbegivenhederne i 1920. 

 

Forsamlingen viste stor interesse, og der blev efterfølgende stillet adskillige spørgsmål til forfatteren. 

________________________________________________________________________________ 

Ny handicapvenlig indgang ved Ubberud Lokalarkiv. 

Ubberud Lokalarkiv søgte sidste efterår Bydelspul-

jen om midler til udskiftning af trappen ved indgan-

gen til lokalarkivet. Den gamle trappe var ved at 

smuldre væk, gelænderet rustent og det var efter-

hånden usikkert for gangbesværede at besøge arki-

vet.  

Med stor glæde modtog vi besked fra Bydelspuljen, 

at ansøgningen var imødekommet. Projektet er ud-

ført af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen. 

 

Med Ove Kühn i spidsen, blev snoren klippet 

den 20. oktober 2020 i overværelse af arkivets trofaste skare af medarbejdere, og dermed er en ny handi-

capvenlig indgang til Ubberud Lokalarkiv etableret. 
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Fra ”Ny Lille Ejlstrup” til Grævlingeløkken. 

Af John Andersen. 

Jens Karl Lotterup Nielsen og hans kone Anna er flyttet fra slægtsgården, ”Ny Lille Ejlstrup”, på Ejl-

strupvej 170. Gården, som har været i slægtens eje siden 1785, blev solgt i 2010 og de flyttede ind på 

Grævlingeløkken i Korup for at nyde pensionisttilværelsen. 

 

< Familiebillede fra 1937, hvor Jens 

Karls farfar Jens Nielsen fejrer sin 80 års 

fødselsdag. På billedet er desuden hans 6 

børn og deres koner/mænd, heriblandt 

Jens Karls forældre Jenny og Niels, nr 4 

og 5 bagerst fra venstre. 

 

 

 

 

       Far Niels i stadstøjet 

       uden for hjemmet for 

           at tage på tur med 

           sønnike Jens Karl 

           ca. 4 år. > 

 

 

 

 

 

 Jens Karl med sin 5 år yngre bror  

Jørgen, ca.  8 og 3 år. 

 

 

Jens Karl, 11 år gammel på den nye Fergu-

son, som blev købt i 1949. > 
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”Ny Lille Ejlstrup”som gården så ud i 1939 og i 1953 

Jens Karl fortæller! 

Min farfar blev enkemand i 1914 med 6 børn under konfirmationsalderen. I 1915 købte han en stribe 

jord fra nabogården ”Lille Ejlstrup”, således der blev en lang allé med udkørsel til Ejlstrupvej. 

I forbindelse med Tanggårdens udstykning i 1920 købte han ca. 4 ha. jord, og der blev bygget en ny 

svinestald med 5 stier, hvorfra der blev drevet ornestation i ca. 15 år. Det var på den tid, han blev 

kendt under navnet Jens Lotterup. Man drev søerne hertil fra både Ubberud, Hovhaven og Lille Ub-

berud for at få dem gjort drægtige. I år 1926 byggede han ny kostald med plads til 10 køer og en tyr 

plus ungdyr. 

Jeg kan huske, at de høstede korn med en maskine, som de kaldte en aflægger. Den lagde kornet i 

bunker, der skulle bindes til neg. Men der gik ikke lang tid, før der kunne høstes korn med selvbin-

der. Det krævede 3 heste for at trække den tunge maskine op ad bakkerne, så vi lånte en hest hos en 

nabo. 

Mine forældre Niels og Jenny blev gift i 1938, og far forpagtede ejendommen i 4 år. Vi havde farfar 

boende på aftægt – jeg blev født i 1938. I 1943 kom Jørgen til, og jeg blev storebror. I 1952 blev den 

gamle bindingsværkslade brudt ned, og der blev opført en ny svinestald og lade.  

 

Rejsegilde på laden i 1952, hvor de mange hjæl-

pere fik en forfriskning. 

 

Mejetærsker købte han som brugt i 1967. Jeg me-

ner, at det var samme år, at Ubberud Mejeri op-

hørte, og kostalden blev indrettet til sohold. 
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I oktober 1972, da Danmark blev medlem af fællesmarkedet, købte jeg ejendommen, og mine foræl-

dre flyttede i nyt hus på Ejlstrupvej 162. Det var samme år jeg traf Anna, som var ansat i køkkenet på 

Ubberud plejehjem. Vi blev gift i 1974, og i 1978 byggede vi nyt maskinhus. I forbindelse med olie-

krisen i 1970èrne, blev oliefyret udskiftet til brændekedel, fordi vi var selvforsynende med brænde. 

Bortset fra barselsorlov har Anna sørget for, at beboerne på plejehjemmet fik mad hver dag, indtil 

hjemmet blev nedlagt i 2003. Anna fortæller, at hun fortsatte arbejdet med madlavning til ældre men-

nesker et par steder i byen i nogle år efter tiden på Ubberud plejehjem.  

Anna og jeg har fået 2 piger, Anette født i 1973 og Hanne født i 1975. De har givet os fire dejlige 

børnebørn. 

 

Folkeskolen, 7. klasse på Ubberud skole 

i 1953 ”inden jeg skulle ud i livet”. Jeg 

ses forrest til højre, fortæller Jens Karl. 

 

 

Inden jeg købte mine forældres gård, havde jeg været karl på 3 gårde. Allerede på den første gård var 

jeg som 15årig forkarl ved sognefoged Jørgen Andersen i Allerup. På Trunderup Møllegård var jeg 

fodermester. Her arbejdede vi med en avlsbesætning af rød dansk malkerace. ”Landbrugsskole var 

jeg også på, da det jo var landmand, jeg ville være”. Det var i 1959/60 på Korinth Landbrugsskole. 

 

Soldatertiden blev aftjent på Almegårds Kaserne på 

Bornholm, jeg står i bagerste række nr. 3 fra venstre. 

 

 

 

Efter købet af barndomshjemmet i 1972, og 

efter flere tilkøb af nærliggende jorder og 

ombygninger, blev det til dette flotte sted 

på Ejlstrupvej, som vist her på billedet fra 

luften. 

Vi har i alle år været utrolig glade for at 

bo på gården med vores børn og dyr. 
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Anna og jeg – fortsætter historien…. 

Anna fortæller, at hendes barndom var i Indslev, og efter skolegangen blev der snart ansættelse på 

Ubberud plejehjem på Middelfartvej fra maj 1965. Anna fortæller med stor glæde om de dejlige min-

der ved at lave god dansk mad til de ældre på plejehjemmet. Arbejdslivet, kun afbrudt af barslerne, 

forblev på plejehjemmet, indtil det lukkede i 2003 – den anden side af arbejdslivet var jo samtidigt at 

være gårdmandskone på Ny Lille Ejlstrup. 

 

Sølvbryllup på ”Ny Lille Ejlstrup” 

I 1974, da vi blev gift, fortæller Anna og Jens Karl, var der ikke tid til æresport og fest, så det blev 

lige til et besøg på Rådhuset i Odense, og så blev der holdt barnedåb dagen efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 år efter var der gang i naboerne, og der blev lavet æresport på gården. På stigerne ses til v. Børge Ditlev-

sen og th. Henning Breum Christiansen i færd med at pynte med de mange blomster. Der blev fest denne 

gang, og her ses sølvbrudeparret klar til den hyldest, der altid følger med på en sådan stor højtidelig dag. 

Ny Lille Ejlstrup solgt. 

Tiden var kommet til at nyde pensionisttilværelsen, og 

ejendommen i Ejlstrup blev solgt i 2010, delvis til udstyk-

ning for parcelhuse (det nuværende Rødtjørnvej) og en an-

den del fortsatte som hidtil med ”mark, skov og hest”!  

       Vores tidligere bopæl ses her udefra i 2018 > 

 

 

Flytning til Grævlingeløkken 

Vi flyttede ind i vores dejlige bolig i Korup i 2010. og vi 

ses her, hvor vi trives i dag.  

Vi er travle pensionister, som bl.a. bruger vores tid på at 

lave gymnastik, spille kort, se familien og venner, dyrke 

haven, høre foredrag, sørger for huset og ikke mindst 

sommerhuset, så vi får tiden til at gå godt, slutter Anna og 

Jens Karl. 
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KORUP - UBBERUD HALLEN –  

”et ønske blev til virkelighed”! 

Billedet er fra Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv 

Hallens indvielse LØRDAG d. 28. februar 1970. 

                

Hvordan kunne det dog lade sig gøre? 

For en gang skyld var det ikke ”et slag” ved Ryds Å, kampen skulle stå – som fortællingerne af og til 

refererer til. Fra 1841 til 1917 var Korup-Ubberud én kommune, men i 1917 blev de to sogne adskilt 

efter uoverensstemmelser, og det blev to selvstændige kommuner, Korup og Ubberud, med åen som 

grænse, dog med fælles præst. 

De to kommuner udvikler sig – der blev i 1960’erne og 70’erne bygget mange boliger og befolknin-

gen øges i området, så behovet for udbygning af bl.a. skolerne var blevet aktuelt. Fællesskabet tager 

en drejning via et ”fornuftsægteskab” mellem de to kommuner, og de to bliver igen til Korup Ubbe-

rud Kommune d. 1. april 1966, bl.a. for at undgå at blive indlemmet i den store Odense Kommune. 

Det nye Korup Ubberud sogneråd med formand Bent Vedel Jensen i spidsen besluttede i 1968, via 

mange samtaler med idrætsforeningerne og skolerne, at yde økonomisk støtte til et halbyggeri i kom-

munen. 
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Hvorfor denne beslutning i 1968? 

1. En ny fritidslov bestemmer, at kommunen skal stille lokaler til rådighed for ungdom og idræt. 

2. Skolemyndighederne stiller krav om yderligere en gymnastiksal i forbindelse med den plan-

lagte udvidelse af Korup skole. 

3. En stigende tilgang af medlemmer til idrætsforeningerne i Korup og Ubberud har skabt et 

stort behov for en hal. 

4. Sammenlægningen med Odense Kommune var tæt på, hvilket ville fjerne beslutningen fra 

lokale myndigheder. 

5. Placering af en hal ved Korup skole ville være den løsning, som ville imødekomme de oven-

nævnte faktorer. 

 

Sognerådet valgte derfor at gå i samarbejde med det af Korup og Ubberud Idrætsforeninger nedsatte 

haludvalg, der bestod af følgende personer: 

Niels J. Jespersen, formand – Bo Jørgensen, kasserer – S. Mortensen, Sekretær – Ruth Øhlenschlæ-

ger – Svend Dybmose Andersen - Aage Andersen - Karl Jensen. 

 

 

Ved hal indvielsen var haludvalget 

i feststemning.  

Fra venstre Svend Dybmose Ander-

sen, Ruth Øhlenschlæger, KIF`s 

formand Erik Winther, UIF’s for-

mand Karl Jensen, Bo Jørgensen, 

Aage Andersen, Niels J. Jespersen.  

S. Mortensen var fraværende. 

 

 

Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv 

 

Sognerådet havde besluttet sig for en hal, og hvad så? 

Der skulle mange penge til og ”hvem skulle så betale”? Peder Boe Pedersen skrev i IMPULS nr. 1 

1970 ”Når kommunalbestyrelsen har været så positivt indstillet, som tilfældet har været, skyldes det 

altså ikke alene opgavens gode formål, men også, at man rent kommunaløkonomisk har set forde-

lene, - taksigelserne bliver dog ikke mindre af den grund”! 

 

N.J. Jespersen og resten af haludvalget skulle nu sammen med kommunalbestyrelsen have det øko-

nomiske på plads - der blev lavet tegninger, der blev sendt ansøgninger til fonde og lokale pengein-

stitutter, og en indsamling blandt borgerne i kommunen blev etableret. Meget arbejde skulle gøres 

inden hallen stod færdig. 
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Korup Ubberud Sogneråd og Socialinspektøren var en fælles enhed i 1966 til 1970. 

 

Øverst fra v. Niels Nielsen, J. P. Jørgensen, Svend 

Dybmose Andersen, H. E. Plougheld, Knud Sørensen, 

Tage Kristiansen og Knud Jeppesen. 

Forrest fra v. Mads Jensen, Ruth Øhlenschlæger, Bent 

Vedel Jensen, Anny Andersen og Tage Simonsen. 

 

 

 

 

 

 

Byggeriet var i gang. 

Der blev flaget ved rejsegildet i november 

1969. 

Finansieringsplan og driftsbudget var et halvt 

år før nogenlunde klar og vedtægterne for den 

selvejende institution Korup Ubberud Hallen 

var til underskrift. Og den første bestyrelse 

var valgt med Niels J. Jespersen som formand 

samt Gunnar Malmos, Karl Jensen, Aage An-

dersen og Ruth Øhlenschlæger. 

 

Nu glædede alle sig til indvielsen og sportskampe i den nye hal. 

 

 

Program for indvielsen lørdag d. 28. februar 1970. 

• Reception for særligt indbudte 

• Officiel indvielse ved sognerådsformand Bent Vedel Jensen 

• Redskabsgymnastik v. Jannik og Jesper Thomsen fra Hermes 

• Badmintonopvisning v. bl.a. Flemming Delfs, 

•  KBK Basketball ynglinge udtagelse kamp 

• Lynatletikstævne m. bl.a. Sven Breum, højdespringer fra År-

hus. 

• ”Så var der bal bagefter” med fællesspisning. Jens Peter Jen-

sen holdt festtalen og musikken var La-Strada-Kvartetten. 

NB. Jens Peter Jensen kunne fortælle små anekdoter om adskillel-

sen/fortiden omkring Korup og Ubberud ved Ryds Å – ”det skal 

have været meget festligt”! Godt fællesskab Korup-Ubberud! 
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De her viste billeder fra indvielsen stammer fra Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv. 

 

Program for indvielsen søndag d. 1. marts 1970. 

• Alle kan gratis besigtige hallen 

• Håndboldkampe mellem Korup IF og Ubberud IF 

• Håndboldkampe igen om eftermiddagen, finale for piger 

• Volleyballkamp 1. Div. mellem Svendborg og USG 

• Håndboldkamp mellem rivalerne Stjernen 1. Div. og Tarup-Pårup 2. Div. 

• Kæmpestort børnehalbal om aftenen. Musik Trio Los Fiaskos 

 

• Program for indvielse lørdag d. 14. marts 1970. 

• KJELD & og the DONKEYS spillede op 

til bal kl. 21:00 til kl. 02:00 

 

”Malurt i bægeret” 

Peder Boe Pedersen skriver ligeledes i IMPULS nr. 1 1970 - 

”Indvielsen af hallen og altså prikken over i’et, kunne godt 

have fortjent et bedre forløb end tilfældet var. Receptionen 

lørdag formiddag og den officielle indvielse om eftermidda-

gen var efter min mening meget tam. (se tomme pladser i 

hallen) Vi så det særligt om eftermiddagen til den officielle 

indvielse, hvor der kun var mødt ca. 200 interesserede, heraf 
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flest børn. Det har sikkert ikke været af manglende interesse. Jeg tror, vi kan finde årsagen i de ret 

høje billetpriser både lørdag og søndag. Hvis en familie med 2 børn ville overvære den officielle ind-

vielse, aftenfesten og igen søndag eftermiddag og aften, ville det koste i alt 56 kr. alene for billetter. 

Den officielle indvielse var blevet festligere, hvis der havde været gratis adgang og som følge deraf 

flere tilskuere til det i øvrigt gode arrangement”! 

Ønsket var nu blevet til virkelighed! 

Skitsen her er fra ønsket om en hal. Aktiviteterne var i gang 

og der var lige fra indvielsen 100 % belægning af tiderne i 

hallen. De to idrætsforeninger delte tiderne med 50% til 

hver i venskabelighed. Plads til indefodbold var der ikke, så 

problemet blev løst ved at spille fra fredag kl. 23:00 til lør-

dag kl. 04:00 morgenen. 

 

Hvad er sket i de sidste 50 år? 

Den selvejende hal blev i 1981 overtaget af Odense Kommune, stadig under navnet Korup Ubberud 

Hallen. Behovet for mere plads var meget stort hos begge idrætsforeninger og skolerne. Resultatet 

blev, at det ”gamle” samarbejde mellem de to sogne/idrætsforeninger blev genoptaget og arbejdet bar 

frugt – en ny hal skulle komme i Ubberud. 

 

”Den nye Korup - Ubberud Hal” 

Niels J. Jespersen, der havde været det store omdrejningspunkt da hallen i Korup blev bygget, var 

hidkaldt til møde d. 13. april 1983 med repræsentanter for Korup og Ubberud Idrætsforening og 

Knud Engel for at sondere terrænet for at få nedsat et byggeudvalg.  

 

Byggeudvalget nedsættes d. 5. maj med Knud Engel som formand, Niels Kristian Hansen, Niels Je-

spersen, Ole Jeppesen, Preben S. Hansen, Karl Jensen og Erik Winther. 

 

 

 

Niels J. Jespersen forklarer på mødet 

d. 13/4 1983 i Ubberud Klubhus, 

hvordan opgaven kunne startes! 

 

På billedet ses desuden Knud Engel, 

Ole Jeppesen, Karl Jensen og Henning 

Jespersen. 
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Hallen skal ligge ved Ubberud skole, viser 

Erik Winther, Sepp Piontek, Knud Engel og 

Preben Thorsen allerede d. 22/3 1984 

 

Der blev igen samlet penge ind hos bor-

gerne, Forenede Kreditforeninger, tipsmid-

lerne, fonde, Ubberud Skole m.fl. og Sepp 

Piontek gav to bolde til udlodning med 

landsholdsspillernes autografer. 

 

Rådmand Søren Møller tog det første spadestik d. 22. August 1984, og allerede d. 9. 

marts 1985 kunne Søren Møller indvie den nye selvejende hal med Erik Winther som 

første formand. 

 

To Korup - Ubberud Haller. 

Det gik jo ikke, at mange måtte gå forgæves – ”hvor skulle der være håndbold, hvor skulle badmin-

tonkampen foregå”.  NEJ, det duede ikke med samme navn både i Korup og Ubberud, så navnet æn-

dres på begge haller i 1985 til KORUP HALLEN og UBBERUD HALLEN. 

 

Både i Korup og Ubberud var der udvidelsestanker! 

I Korup blev der allerede i slutningen af 1980`erne snakket om mulighederne, og der blev tegnet 

skitser, men først i 2001, efter kommunens køb af Gartner Arne Kjær Larsens ejendom, kom der no-

get ”virkelighed”! 

 I 2004 blev der nedsat en styregruppe med Alfred Hansen, Erik Marcher Hansen, Kaj Hansen, Pre-

ben Villadsen, Kristian Vedel, Per Jacobsen, Michael Anker, Axel Nielsen og Verner Engelbæk.  

Der blev udarbejdet vision og indhold for centret, og efter et borgermøde d. 26/1-2005 blev projektet 

døbt Korup Kultur & idrætscenter (KKIC). Med tilføjelse af bibliotek kunne kommunen se, at det 

var et fornuftigt projekt. 

KKIC`s bestyrelse havde nu ansvar for projekt og placeringen, som blev på den gamle parkerings-

plads. Som Verner Engelbæk senere noterede ”det var godt set af arkitekten og modigt gjort af 

KKIC”! 
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Dagen var kommet, hvor det første spadestik til KKIC skulle tages. Det blev gjort af rådmændene 

Stine Willumsen og Steen Møller, flankeret af bl.a. Verner Engelbæk, Holger Anderskov Nielsen og 

Alfred Hansen – det skete d. 12-12-12 kl. 12:12. 

Med masser af hornmusik, mange interesserede og med taler af bl. a. Rådmand Brian Dybro blev 

KKIC indviet på en dejlig efterårsdag d. 14- 9- 2013. 

I Ubberud har der i mange år været et stort ønske om café- og klubfaciliteter i tilknytning til hallen. 

Et samlingssted som både skulle være UIF’s nye klubhus for foreningens medlemmer og samtidig et 

mødested for lokalområdet med mulighed for kulturtilbud, som fx foredrag, udstillinger, generalfor-

samlinger, fødselsdage mm. En udvidelse af Ubberud Hallen og nye ”tanker” var altså nødvendige. 

Da økonomien var på plads, blev første stadestik til en omdannelse af hallen taget d. 10. oktober 

2014 til det nye Ubberud Kultur & Bevægelseshus, altså det nye sted for både kultur og sport. 

Det første spadestik blev taget af skoleelev 

Freja Breum Martinsen. Skoleleder Jørgen 

Drost holdt tale og ønskede til lykke med pro-

jektet. Til højre for ham skimtes Ove Nelle-

mann, og til venstre er det Henning Jespersen. 

Bagerst ses bl.a. hallens formand Mogens Ni-

elsen. 

Kultur & Bevægelseshuset blev indviet d. 25. april 

2015 bl.a. med taler af rådmand Jane Jegind og for-

manden Steen Kjeldsen.  

Indgangen til de mange aktiviteter der foregår i 

Kultur & Bevægelseshuset. 

 

Af John Andersen 
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 Sportsinteresserede NYBYGGERE blev Korup borgere. 

Deres liv i Korup - nu som pensionister. Sporten, tidligere beskæftigelse, hvor boede de, familien, 

rejserne og meget andet, som der her fortælles om!  

Ideen til dette indlæg er faktisk kommet på grund af CORONA i 2020. 

 

De fire NYBYGGERE, som ses her, 

er fra venstre Knud Jensen, Ebbe 

Damsbo, Jørgen Hansen og Harry 

Jensen. 

Da det ikke under corona`en i foråret 

var muligt at mødes og spille bordten-

nis på skolen, samledes alle fire et par 

gange om ugen til bordtennis i Harrys 

carport til spil og hygge et par timer 

hver gang – og med håndsprit. 

 

Knud Jensen som ung – i dag 77 år og født i Bogense. Knud gik på kommune-

skole i Bogense i 10 år og uddannede sig først som murer og blev senere videre-

uddannet til ingeniør. Arbejdede hos Odense Kommune i mange år i forskellige 

afdelinger. Knud blev gift i 1966 og fik to piger 1970 og 1977. Familien var flyt-

tet til Korup i 1973. I 1974 begyndte Knud at spille fodbold i Korup og gør det 

stadig, hvad der sammen med bordtennis og fitness fylder meget. Han har også 

tidligere spillet badminton og været badmintontræner for børn. I 2017 flyttede jeg 

”hjem” til Bogense, men dyrker stadigt masser af sport i Korup med vennerne og 

dagene er ”for korte”, fortæller Knud. 

Ebbe Damsbo her som ung – i dag er jeg 76 år. ”Jeg blev født i Søhus Stige, 

hvor jeg boede i mange år. Jeg nåede ikke i børnehave, men var elev på Stige 

Skole i 10 år. Jeg blev udannet som lærer og blev lærer på Korup skole. Blev gift 

og flyttede til Korup i 1968. Jeg har tre børn, 2 fra første ægteskab og Kasper fra 

mit andet ægteskab med Annie. Jeg startede allerede i 1968 med at spille fodbold 

i Korup og blev med det samme 1. holds spiller. Jeg har i mit voksenliv både 

spillet badminton, tennis og håndbold – jeg går til fitness, spiller fodbold og er på 

det seneste også blevet bordtennis spiller. Jeg når for det meste mine gøremål i 

dagligdagen som pensionist og bruger tit tid på mit netværk i Korup. Som frivil-

lig har jeg i Korup bl.a. været BS medlem i fodboldafdelingen”. fortæller Ebbe. 
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Jørgen Niels Hansen – i dag 78 år. ”Jeg er født i Odense Ansgar Sogn og boede 

på Søndermarken/Thorsgade, - har aldrig gået i børnehave. Jeg kom i skole på 

Vestre Skole i Odense og gik der i 10 år.  Jeg blev efterfølgende uddannet inden 

for handel/kontor, og har i mange år været selvstændig. Jeg blev gift med Hjør-

dis i 1963 i Ansgar Kirke. Familien bosatte sig i Korup i 1969, og vi har fået to 

piger. Fodbolden startede jeg med i 1975 i Korup. Har spillet badminton, og nu 

er det fitness, fodbold og bordtennis. Som frivillig har jeg bl.a. været i fodbold-

bestyrelsen. Til dagligt - når det er det jeg skal – er jeg glad for de gode indkøbs-

muligheder i Korup”, fortæller Jørgen. 

Harry Schrøder Jensen her som ung, i dag 76 år og født i Svendborg. ”Jeg var 

alene med min mor, og jeg passede mig selv, da jeg var 9 år. Fra start gik jeg på 

Nordre Skole og derefter på Byskolen begge i Svendborg. Jeg blev uddannet 

som automekaniker, og så fulgte job som montør, værkfører og distriktschef. Jeg 

blev gift med Gitte den samme dag som Magrethe og Henrik blev gift, nemlig 

den 10. juni 1967. Familien har boet i Korup siden 1971, og vi har fået tre børn, 

en pige og to drenge. Jeg har spillet håndbold i mange år, og været træner. For-

uden fodbold, fitness og bordtennis, er det samværet med mine ”ældre venner”. I 

mange år var det en stor fornøjelse at deltage i Forældreforeningens revyer og ju-

lestykker på Korup skole”, fortæller Harry.  

”Vi fire fik først et mere præcist samvær og blev venner, da vi alle blev gamle nok til gammel-

mandsfodbold”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdet her blev Fynske Mestre i Super Veteranrækken 1992 – Stående fra v. Holger Arndal Knud-

sen, Poul Erik Jensen, Niels Damsbo, Karl Erik Haugård, Frans Olsen, Harry Jensen, Lars W. Kri-

stensen, Ebbe Damsbo, og Dennis Lohman. Siddende fra v. Erling Rasmussen, Jørgen Christensen, 

Finn V. Nielsen, Knud Jensen og Jørgen Hansen.  
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 Harry gør sig her som tøj model, med Brødrene Vestergaard på forretningsrejse til Syd Korea og 

som togfører på ”Futtoget”!  Harry kørte ”Futtog” ved Blå fest og ved flere andre lejligheder.    

                                  

  

 

 

 

 

 

 

Ebbe klar på føring. Der flages da Ebbe er på orlov i sin fine uniform. Ebbe får gode råd af Torben 

Stenholt Jensen om hvilken mad der smager! 

 

                  

Knud som ung B 1909 spiller. Knud er sammen med Finn V. Nielsen til EM i fodbold i London 1996 

og på Old Boys holdet anno 1977. Det er Knud siddende nr. 2 fra venstre. 
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Jørgen på Stadion.       Hjørdis og Jørgen på Sportspladsen ca. 1980.  Annie Damsbo og Jørgen lytter. 

Oplevelser og historier som de huskes fra fodboldbanen og på turene.      

Jørgen fortæller om sin første kamp for Korup om Fynsmesterskabet i Old Boys rækken mod Ny-

borg. De havde et meget stærkt hold med bl.a. den tidligere landsholdsspiller Erik Dyreborg. tidli-

gere Næstved (ham der i en landskamp scorede 5 mål mod Norge). Vi var ret pressede, men på et 

kontraangreb scorede Thomas Helle et supermål, som tog begge stolper før den gik ind. Det blev 

kampens eneste mål og Korup hermed Fynsmester. På vej ud af banen kunne Jørgen ikke dy sig, da 

han og Dennis gik lige bag Erik Dyreborg, så han sagde til Dennis, ”Hvem var egentlig ham Erik 

Dyreborg” og svaret blev da også ”Hold kæft”! 

I sæsonen 1984/1985 var der i Veteranrækken 2 puljer hver med 12 hold. Vinderne Korup og Næsby 

mødtes i finalen, hvor Korup efter en rigtig god indsats vandt med hele 4-0 fortæller Ebbe. Målene 

blev scoret af Palle Knudsen 2 mål, Thomas Helle og Ebbe Damsbo hver et mål. 

På en tur til Prag med koner ikke så længe efter østlandene var blevet frie, blev vi på gaden tilbudt at 

veksle penge til en god kurs. Det afslog alle minus Ebbe, som gerne vil lave en god handel, så han 

tog mod tilbuddet og fik en stor stak penge med. Især var der en stor seddel med et svimlende beløb, 

som viste sig at være polsk og meget lidt værd. Som vi forstod, var Annie ikke tilfreds med hans vo-

vemod. 

 På en tur til Rom, igen med koner, havde vi efter nogen søgen fundet et sted at 

spise. Efter godt med vin til maden synes Hjørdis, at hun af de flotte røde servietter 

på bordet ville lave en Napolions hat til Jørgen. Den syntes alle var flot, så hurtigt 

sad alle med en Napoleonshat på hovedet. Naboborderne lod sig inspirerer og 

under Hjørdis`s vejledning fik de fleste gæster Napoleonshatte på. Efter godt med 

vin forlod vi restauranten og mødte stor opmærksomhed på vores vej til hotellet. 

      Det er ikke Jørgen! 

På vores sidste tur til London, sammen med vores nu afdøde ven Finn V. Nielsen, så vi kampen Wat-

ford mod Huddersfield. Her havde vi en rigtig sjov oplevelse. Finn Verner skulle have pølser i pau-

sen, og engelsk var ikke lige hans stærke side, så da han skulle betale, rakte han en håndfuld mønter 
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frem og sagde ”Behold resten”. Men det var pølsedamen ikke tilfreds med, så 

Finn Verner gentog ”behold resten”. Vi andre var ved at ”dø af grin”, da det 

viste sig at der manglede en del penge. 

Flemming Sørensen - det skal siges han var en lun fæt-

ter, som ikke gik af vejen for en god spøg – deltog på 

en tur til London 2010. Som altid var vi tørstige, og da 

vi havde bestilt en omgang, kunne vi ikke finde Flem-

ming.  Pludselig fik vi øje på en mand på gaden med et skilt - Fish & Chips, 

Da han vendte sig om, viste det sig at være den forsvundne Sørensen, som 

havde lånt skiltet af en lokal mand, typisk Flemming. Det var ikke den eneste 

gang, han forsvandt. Vel ankommet til Kastrup, hvor vi skulle nå toget, var han væk igen. Vi valgte 

at tage toget og tænkte, at nu blev han nok sur på os, men nej, det tog han helt roligt og svarede ”Jeg 

tog bare det næste tog til Odense”! Nu er han desværre heller ikke blandt os mere.      

I en kamp i firserne var Jørgen (anfører) meget utilfreds med Thomas Helle, som havde brændt en 

masse chancer. I stedet for målet ramte han banderne bag målet, så Jørgen sagde, han burde betale til 

dem. Men så lød det fra Holger Arndal Knudsen med hans tørre humor, ” Ja, jeg havde jo hellere set 

han skulle betale for nettene”! 

Samme Holger havde fået høns, så vi gassede ham med, at han snart skulle give æggekage, Men det 

kunne vi ikke få, da han kun havde 2 høns. Så da han havde rund fødselsdag, gav vi ham en professi-

onel æglægger fra Leif Gok Gok. På vej til Holger skulle vi hente Knud Jensen, som mente vi skulle 

lægge et par æg i kassen, som han skaffede fra sin nabo. 

Da vi kom til Holger, kiggede han i kassen på den skaldede høne og de to æg, og vi sagde, at denne 

høne må ha’ lagt to æg på vejen fra Åbakkevej og hen til dig, ”Kan vi så få æggekage” og så tilføjede 

Ole Plet - ”Se hvor smart, æggene er datomærkede, så du skal huske, at hønen har et lille 

gummistempel bag i, som skal stilles hver dag”! 

 

 

 

 

 

 

Ingen tvivl om at disse 4 hovedpersoner har meget på hjerte!   

John Andersen 
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Erindringer fra Ubberud – Ove Jensen fortæller. 

Ubberud Lokalarkiv har besøgt Ove Jensen på Højbjergvej 12A. Vi møder 95 årige Ove en decem-

berdag i hans hyggelige stue, hvor han veloplagt fortæller til Henning Jespersen om sine erindringer 

og oplevelser fra et langt liv i Ubberud sogn. 

Mine forældre, Petra og Martin Jensen, 

købte Hovhavevej nr. 19 i 1921. Her bo-

ede de indtil 1950, hvor de flyttede til Vej-

rup, Middelfartvej 360. Jeg er født i 1925 

som nr. 3 i en børneflok på 5. Min ældste 

søster, Nelly, som vi altid har kaldt Tulle, 

er født i Bubbel. Vi andre 4, Poul, mig 

selv, Oda og Mogens, er alle født i Ubbe-

rud.  

Vi var ret fattige, så min mor og far arbej-

dede altid. Jeg har aldrig set min far ligge 

på sofaen, han var murerarbejdsmand næsten hele sit liv. Om vinteren arbejdede han i skoven ved 

’Sine Hovhave’. (Jensine Hansen, Hovhavevej 67). Min mor kørte bl.a. rundt og opkrævede skat og 

sygekasse. Hun gjorde rent i skolen og var også vært i forsamlingshuset i mange år. 

Jeg gik i skole hver anden dag. Om vinteren, og det var dengang, der altid var sne, hjalp jeg mor med 

rengøring i skolestuen tidligt om morgenen. Jeg var nok ikke mere end 8 år, og jeg skulle gøre kak-

kelovnen klar, rense ud, tænde op og blive der, til det var brændt igennem, og der var god ild i kok-

sene. Så kunne jeg gå hjem og vente, indtil jeg skulle i skole. Det værste var, at det skulle jeg også de 

dage, jeg ikke skulle i skole. 

                                                               

 

Hovhavevej 19, luftfoto fra 

1952. > 

I baggrunden Hovhavevej 

27, hvor Poul Søgård boede 

i min barndom. Den ejen-

dom blev senere solgt til 

gartner Niels Hørslev. 
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 Min bror Poul og mig i midten 

sammen med far er klar til en cy-

keltur først i 30’erne. (Privatfoto) 

Barndommen.  

Som dreng rendte jeg ofte ned og 

hjalp til på Hans Hansens gård, 

bl.a. red jeg hestene til Høbjerg-

smeden, når de skulle skos. Mar-

ken bag Kruses hus (Ubberudvej 

1) hørte til gården dengang. Et år, 

efter toppen var hugget af roerne 

og bladene spredt ud, fik jeg lov 

at pløje marken. Jeg var en ’farlig karl’ med 2 heste foran ploven og tømmen over nakken. Hans 

Hansen kom ud i marken og så til mig. ”Det er fan’me fint, det du laver, Ove, det ligner lige vejen 

fra Blommenslyst og herned”. Det har nok været 

slemt skævt, for det var før Kalørvejens tid, hvor ve-

jen dengang snoede sig om gennem Ubberud. Når 

min bedstemor kom på besøg, lånte jeg en hest og 

jumpe, og hentede hende på Korup station. Hesten 

var rolig nok, bare vi lod være at røre tømmen, men 

lige så snart man rørte tømmen, ’gled den’. Så det 

var med at holde tungen lige i munden, når den røg 

ud ad porten på den 4-længede gård.  

 

Porten til Hans Hansens gård, Toftegården i 1935. Gården lå der, hvor præstegården nu ligger, Ub-

berudvej 12. Længerne til gården brændte i 1944. 

En dag tog jeg min kasket på og gik op til Blommenslyst Kro. Kromanden Hansen var ude i kroha-

ven ved andedammen. Jeg rev min kasket af og spurgte, om han ikke manglede en keglerejser. ”Jo,” 

sagde han, ”du kan begynde i morgen”. Jeg var keglerejser sammen med Hans ’Båt Båt’. (Hans An-

dersen, Anemonevænget) Der var 2 keglebaner. Vi rej-

ste kegler for kegleklubben og for kroens gæster, hånd-

værkere og forretningsfolk, som lige skulle have en ba-

jer og en pot kegler. En pot kegler gik fra 70 til -10 po-

int. Et spil kostede 25 øre, 15 øre til kromanden og 10 

øre til keglerejserne. Når der kom nogen, som ikke var 

så gode, satte vi keglerne lidt skævt, så der ikke væl-

tede så mange. Så var det nemmere at være keglerej-

ser. Folk var helt vilde med at spille, en aften blev der 

spillet lige til kl. 02, og jeg tjente 12 kr. –       Keglebanen på Blommenslyst Kro 1960 
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det var mere end min far havde tjent på en hel dag. Det var mange penge dengang, til sammenligning 

kostede en isvaffel 15 øre. Jeg hjalp også havemanden August i krohaven og fik et måltid mad sam-

men med kromand Hansen som betaling.         

Jeg har været mælkedreng for Poul ’Mælkekusk’ de dage, jeg ikke var i skole. Bror Poul havde de 

andre dage, og om søndagen skiftedes vi til. En søndag havde vi sovet for længe, så vi fik besked på 

at tage med begge to. Mælketuren var fra Ubberud mejeri til hønseriet i Skallebølle, og vi drenge 

sprang ud af bilen til hver side med mælk til beboerne langs vejen. Poul sprang først ud, og jeg 

sprang over til ’Nete’ på den anden side af vejen. (huset blev revet ned ved vejudvidelsen). Jeg var 

hurtig tilbage i bilen, der kørte lidt videre. Poul var knap så hurtig, og hver gang han nåede bilen, 

kørte Poul ’Mælkekusk’ videre. Det endte 

med, at bror Poul måtte løbe hele vejen til 

Skallebølle. Da Poul blev konfirmeret, fik 

han et vækkeur i konfirmationsgave af 

’Poul Mælkekusk’. Der var fest i forsam-

lingshuset, da Poul blev konfirmeret. Jeg 

blev konfirmeret året efter, men der var 

ikke råd til fest igen, det blev først holdt 

nogle år senere. 

Poul ’Mælkekusk’ sidst i ’30erne. 

 (mælkedrengen er ukendt) 

 

Ubberud mejeri havde 10-12 mælkeruter i Odense. Under krigen, hvor der blev kørt på generator-

brænde, blev mælkeflaskerne kørt fra Ubberud og læsset af hos bilforhandler V. Holm Jensen på Ve-

sterbro. Herfra cyklede mælkekuskene rundt til kunderne i Odense med mælk, og jeg hjalp også til 

med min lille anhænger på cyklen. 

Fritiden.  

I min fritid spillede jeg fodbold i det, der dengang hed Ubberud Boldklub. Jeg kan huske vi drenge 

cyklede til Morud for at spille en fodboldkamp mod Morud, da Morud Friluftsbad blev indviet i 

1937. Vores fodboldbane var græsmarken bag Hans Hansen gård, der hvor der går højlandskvæg i 

dag. Det var før Kalørvejen blev bygget, så marken gik helt over til Limrenden, som løber under Bø-

gevej. Det skete af og til, at bolden røg i Limrenden, der bl.a. ledte vand væk fra limkogeriet i Blom-

menslyst, så det lugtede ikke altid lige godt. Vi klædte om i et baghus, hvor der også stod en hakkel-

semaskine. 

 

Som større dreng kunne jeg godt være lidt fræk, men når jeg havde min hund Jack ved mig, var der 

ingen, der turde røre mig. En vinter fandt jeg på at spænde Jack for kælken. Det var på bakken oppe 

ved mejeriet, og når jeg råbte ’hjem’, gik det i fuld fart. Men der skulle mere fart på, så jeg lånte Poul 

Søgårds sorte hest, og spændte den for kælken. Det var lidt for tæt på hesten, for da jeg gav den et 
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rap i røven, sparkede den op med begge bagben, så den nær havde ramt mig. Jeg kunne være blevet 

slået ihjel.  

Da vejen til mejeriet blev lagt om, blev 

bakken gravet af. Jorden blev læsset på 

tipvogne og fyldt i mosen ved mejeriet. 

Peter Carlsen (Ubberudvej 60) sad i den 

forreste vogn for at bremse farten. For-

manden havde sagt, lige meget hvad der 

sker, bliver du siddende på vognen. Men 

engang gik det galt, da han sammen med 

alle vognene røg med i mosen. Det var et 

held, han ikke blev slået fordærvet.  

Tidligere gik Ubberudvej bag om mejeriet. Der var en stor bakke, som blev gravet af omkring 1940. 

Jorden blev kørt i mosen og vejen rettet ud, som vi kender det i dag. (foto fra 1935) 

Efter fyraften legede vi drenge med tipvognene. Foruden mig var det bl.a. min fætter Anker og Ej-

vind ’Post’ (Ejvind Hansen) Vi kørte i en af vognene, der var ligesom en dræsine med en kæp, men 

det stoppede, da Anker brækkede armen, og formanden skældte ud, fordi vi legede med hans kram. 

Vi gik til gymnastik i forsamlingshuset, hvor der var ribber ved den ene væg. Jeg har også gået på 

danseskole ved danselærer Lethmar. Pigerne sad ved den ene side og drengene ved den anden, inden 

der blev budt op til dans. Hvert år var der stort juletræ i forsamlingshuset. Der blev sat et anker øl op 

med en spand under. Det var dengang Rasmus Olsen var vært, og han hældte sjatterne fra spanden 

tilbage i ankeret. Forsamlingshuset blev opvarmet med en 

kakkelovn. Medens vi gik til præst ved pastor Wellejus, som 

hørte meget dårligt, fyldte vi en gang lidt koks i hans støv-

ler, så han ikke kunne se det, før han fik dem på, men det 

var der ingen af os, der kendte til. 

Min bror Poul og mig havde besluttet at cykle på tandem op 

til min farbror Peter i Horsens. Det var et øsende regnvejr. 

På et tidspunkt mødte vi en mand, der spurgte, hvor vi var 

fra, og hvor vi skulle hen. Han sagde, vi skulle køre ned på 

Sømandshjemmet og gav os en seddel, hvorpå der stod: 

”Giv disse to unge mennesker en kop kaffe”. Da vi åbnede 

døren, så vi et flag med hagekors, så vi skyndte os at lukke 

døren igen og køre videre. Min far kunne ikke lide hagekors 

og veksler, og havde lært mig, at det skulle jeg holde mig 

fra.  

            Poul (forrest) og mig på vej til Horsens 
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 Min første bil, en Ford A årg. 1928, købte jeg i 1954 

for 4400 og solgte den et år par senere for 4000 kr.  

Mine bedste kammerater, da vi var nogle store løm-

ler, var Poul West og Ejvind ’Post’. Da Ejvind be-

gyndte at køre trial i Langesø, cyklede jeg tit ned for 

at se ham. Poul West og Bernhardt Mortensen kørte 

også, men de var ikke nær så gode. Ejvind havde en 

BSA og havde Martin ’Arnely’ (Ejlstrupvej 229) som 

mekaniker. Engang, vi havde været ved mekaniker, 

skulle jeg sidde bagpå hjem. Ejvind startede, som om 

det var på Roskilde Ring, så jeg røg bag af og lan-

dede lige på tobaksdåsen, jeg havde i baglommen. 

Ejvind blev senere danmarksmester i motorcros. 

Jeg havde også et job som bydreng ved budcentralen 

Frem på Falen. Jeg kan huske, de bl.a. solgte juletræer, og en gang kom der en fin dame, som valgte 

det træ, hun gerne ville have. Der blev bundet en snor om det, medens hun så på det. Da hun var 

gået, skulle jeg køre træet ud til hende, men snoren blev sat om et andet træ, der var ’skide skævt’. 

Hun kom tilbage for at klage over det møgtræ, men fik bare den besked, at hun jo selv havde set sno-

ren blive sat på. På den måde blev alle de skæve træer solgt, men jeg fik en masse skæld ud af da-

men.  

Under krigen.  

Under krigen fik jeg arbejde på en møbel- og finerfabrik i Odense. Fabrikkerne skulle køre på skift 

for at spare på strømmen, den ene halvdel om formiddagen, den anden halvdel om eftermiddagen. Da 

jeg startede kl. 5 om morgenen, havde jeg en gul passerseddel, som gav mig tilladelse til at færdes 

uden for spærretiden. En tidlig morgen, da jeg kom cyklende ved Vejrup, blev jeg stoppet af en bil. 

Jeg blev bange, for jeg så straks, det var tyskerne. De spurgte om vej til Lille Ejlstrup. Det kendte jeg 

ikke, men forklarede hvor Ejlstrup var. Så jeg blev stoppet ind i bilen for at vise vej. Da vi kom forbi 

der hvor Poul West boede, (Kalørvej 90) var der lys, og sammen med en tysker skulle jeg spørge ef-

ter Lille Ejlstrup. Det stednavn blev ikke brugt dengang, så det kendte de heller ikke, men Anders 

West (Pouls far) mente, det måske var ovre ved Lehns. (Lille Ejlstrupvej 31) Da vi kom derover, steg 

tyskerne ud og nærmest sparkede døren ind. Der blev lys over hele gården. Jeg var skide bange, for 

der gik rygter om, at sønnen Christian vist nok havde været med til at sprænge badmintonhallen i 

Odense i luften. Men kort efter kom tyskerne ud igen, der skete ikke mere. Jeg blev kørt tilbage til 

min cykel med besked om, at min arbejdsgiver kunne henvende sig på husmandsskolen, hvis der var 

spørgsmål til, hvorfor jeg kom for sent på arbejde. Alligevel blev jeg trukket i løn for den dag. 

 

Da jeg kom hjem om eftermiddagen, var der stor opstandelse omme ved købmand Bertelsen. (Ubber-

udvej 25) Rygterne om, at tyskerne havde taget Oluf Unnerup, som boede i Ejlstrup (Ejlstrupvej 

140), blev livligt diskuteret. Jeg kunne så bidrage med min historie fra samme morgen. Det viste sig, 
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at tyskerne var kørt tilbage til Rasmus Lehn og tvunget ham til at vise vej til Unnerups hus. Kort før 

de nåede huset, havde Rasmus Lehn bedt om at blive sat af, han ville gerne gå hjem over markerne.  

Familien Unnerup var kommunister, og faderen Martin havde sat en indsamling i gang til fordel for 

en enke. Han og sønnen Oluf arbejdede begge som former på Allerup Jernstøberi sammen med en, 

der hed Børge, som var svigersøn af Martin Petersen i Kirkemarkshuset. (Hovhavevej 26). Forman-

den for formernes fagforening var blevet taget af tyskerne aftenen forinden, og Børge cyklede til 

Martin Unnerup for at advare ham, men han ville ikke forlade sit hus. Tyskerne sendte ham til Frøs-

levlejren.     

 

 

Familien Unnerups hus, Ejlstrupvej 

140 set fra syd. I baggrunden tv 

skimres huset med den hvide gavl, 

hvor Axel Nygaard boede, Ritas 

føde- og barndomshjem, Ejlstrupvej 

157. Luftfoto 1952 

 

 

 

Soldat.  

Jeg blev gift med Aksel Nygaards datter Rita den 6. september 

1947, medens jeg var soldat i Haderslev. Sammen med en del an-

dre, blev vi sendt til Tyskland for at afløse de engelske soldater. 

Jeg var motor ordonnans og gik i engelsk uniform. Selvom der var 

meget respekt om militæret, måtte vi ikke køre alene. Så jeg havde 

altid én på bagsædet, og vi var bevæbnet med både gevær og ma-

skinpistol. Vi havde det godt, og jeg holdt både jul og nytår der-

nede. Bl.a. har jeg her i min soldaterbog et brev fra min mor og far, 

der slutter af med ønsket om en god jul til vores store dreng, og 

’ikke til det sorte får’. Forklaringen er, at hjemme blev jeg ofte 

kaldt det sorte får, for jeg var ikke som de andre søskende.  

Jeg kunne godt få orlov til jul, fordi jeg var gift, men vi kunne kun 

få én orlov. Og fordi Rita ventede vores første barn, ville jeg hel-

lere vente med min orlov, så jeg var hjemme, da Arvid blev født. 

Arbejdslivet. 

Da jeg kom hjem fra soldat i 1948, begyndte jeg at grave brønd sammen med min svoger, Hans Lau-

rits, der senere overtog Korup cement støberi. Jeg har arbejdet på Allerups Jernstøberi et lille stykke 
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tid, men så begyndte jeg ved forskellige murere. Fra 1953 arbejdede jeg for Tormod Pedersen, hvor 

jeg var i 11 år som sjakbajs. I 1964 begyndte jeg som formand ved Fyns murer-entreprenører, bl.a. 

byggede vi Lumby skole, Brahetrolleborg skole, 

Torsted skole ved Horsens, Bredballe skole i 

Vejle og Mulernes gymnasium i Odense. I 1970 

skifter jeg til Mogens Pedersen, hvor jeg var 

som formand 23 år. Vi havde meget havne byg-

geri, bl.a. på Gedser havn. Der var en periode på 

6 uger, hvor vi arbejdede alle ugens 7 dage. Vi 

var 32 mand, og det var mig, der op til hver af-

ten og weekend gik rundt og spurgte, om folk 

kunne arbejde over. Der er stort set ingen havne 

på de danske øer, jeg ikke har været med til. Jeg 

har altid været glad for at arbejde og arbejdet 

rigtig meget hele mit liv.                                              Ove ved havne-byggeriet på Avernakø 

 

Det kunne kun lade sig gøre, fordi jeg havde en rigtig dygtig kone. Rita passede alt det herhjemme, 

når jeg tog af sted mandag morgen og først kom hjem fredag aften, mange gange måtte jeg også ar-

bejde lørdag og søndag.    

 

Privatlivet.  

Som nævnt blev jeg gift med Rita Nygaard i 1947. De første par måneder boede vi hos Ritas foræl-

dre, men flyttede i 1948 til Middelfartvej. Vi har 3 børn, Arvid, Lone og Addie, 4 børnebørn og 6 ol-

debørn. Vores førstefødte, Arvid blev født med en hjernesvulst, og kun 11 mdr. gammel blev han 

opereret i Århus. Det har været en svær tid for os, men Arvid har faktisk klaret sig ret godt på trods 

af sit handicap. 

I min fritid har jeg bygget 3 huse med hjælp fra Tulles mand, der var murer. Det første vi byggede, 

var Middelfartvej 399 i 1951, da vi ventede Lone. I 1960 flyttede vi til Tornmarksvej 16, hvor vi 

havde bygget os et nyt hus. Det solgte vi i 1963 og byggede i stedet Tornmarksvej 35. 1. sal blev 

bygget på i 1976. Addie kom til verden som en lille efternøler i 1964. 

 

 

 

 

 

Middelfartvej 399               Tornmarksvej 16 
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Jeg stoppede på arbejdsmarkedet i 

1992, men begyndte i stedet at hjælpe 

folk med mindre ombygninger, nye 

køkkener, vinduer og døre, havearbejde 

og den slags. Jeg har også kørt varetur 

for Trica på Rugårdsvej i mange år. 

 Og jeg fik mere tid til mine fritidsinte-

resser, som fx badminton. Her på bille-

det har jeg sammen med bror Mogens 

vundet en pokal ved et badminton-

stævne i Korup-Ubberudhallen i 1971  

 

Vi har både fejret sølvbryllup og 

guldbryllup. Guldbryllup endda med 

3 fester. Først med vores børn og 

svigerbørn på Mallorca, dernæst 

sammen med vores søskende i Tysk-

land og til sidst med naboer og ven-

ner på Restaurant Skoven.  

Sølvbryllup i 1972 på Næsbyhoved 

Skov  

 

 

Til min store sorg døde Rita i 2005 og 

jeg flyttede her til Højbjergvej i 2009. 

Jeg hjælper stadig venner og 

bekendte, tager på ferieture sammen 

med børnene, går til foredrag, kortspil, 

banko og fittnes 3 gange om ugen og 

hvad der ellers byder sig, så jeg keder 

mig ikke, slutter Ove. 

  

Guldbryllup i 1997 på Mallorca.
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Oluf Christian Unnerup 1920 – 2012 

”Klusethuset”, Ejlstrupvej 140 

 

Af Henning Jespersen.  

 

Ove Jensen omtaler i sine erindringer episoden med Unnerup. Det var anledningen til at se nærmere 

på den historie, der gemmer sig om familien Unnerup i Ejlstrup.  

Oluf Unnerup blev født i 1920 som den midterste af tre brødre. 

Hans forældre var Martin og Marie. Martin var ud af en børnerig 

husmandsfamilie i Jylland, mens Marie var gårdmandsdatter fra 

Samsø. Martin var med ved stiftelsen af DKP i 1919, og Oluf gik i 

hans politiske fodspor. 

I årsskrift for 1998 har vi en kort omtale af familien Unnerup. Oluf 

Unnerup har været medlem af Korup-Ubberud Lokalhistorisk For-

ening i en årrække, og han sendte efterfølgende lidt rettelser til om-

talen. Derfor er vi så heldige, at vi kan gengive, hvad Oluf Unnerup 

i et brev til Ubberud Lokalarkiv med egne ord fortæller om nogle af 

de begivenheder, han og familien var involveret i under krigen. 

 

Oluf Unnerup (Privat foto) 

15. januar 2001 - Til Ubberud Lokalarkiv. 

Vi, mine forældre Martin og Marie og os 3 drenge, Svend, Oluf og Leif flyttede fra Odensevej 118 i 

Dalum-Hjallese til Ejlstrup i 1937. Vi flyttede af flere grunde. I Odense boede vi i en 2-værelses lej-

lighed på 1. sal, der blev alt for lille, da vi 3 drenge voksede op. Vi sov i skunken, der var faktisk ikke 

plads til os. En anden grund var, at far – ja hele familien – var politisk engagerede på venstrefløjen 

som organiserede kommunister. Far var flere gange blevet ”ledsaget” af flere betjente på grund af 

sin faglige og politiske aktivitet. Den indirekte kontrol med os var far ikke tilfreds med, især ikke, da 

det trak op til 2. verdenskrig. 

Far fandt så det lille sted i Ejlstrup med 4 tdr. land, som han – ved hjælp af mor og os to store 

drenge – kunne overkomme at passe sammen med sit arbejde som former inde i Odense. Selv var jeg 

lige gået ud af skolen og også kommet i lære som former. Min yngste bror Leif var en ivrig ”med-

hjælper” på et nærliggende lille gartneri. 



31 

 

Den ældste af os, Svend, der er 3 år ældre end jeg, havde aftjent sin værnepligt, og var derefter kom-

met på officersskole i Kronborg. Han var ved krigsudbruddet i 1939 tjenestegørende sekondløjtnant i 

Haderslev. Han kom senere på løjtnantskole i Næstved, hvor han prøvede at være interneret af ty-

skerne. Løsladt gik han ”under jorden”. 

Jeg flyttede til Odense i sommeren 1943 af mange grunde. Bl.a. det illegale arbejde og det, at vi 

havde en tysk emigrant boende hos os, ikke rigtig kunne forenes. Endvidere begyndte jeg på et stu-

denterkursus om aftenen for at dække over min megen færden om natten. Jeg blev – efter at have væ-

ret lidt for aktiv under folkestrejken i augustdagene i 1943 i Odense, og dermed nok lidt for ”åben” i 

modstandsarbejdet – arresteret af Gestapo i november 1943. Jeg var i forhør ca. 8 dage på Hus-

mandsskolen, hvorefter jeg sammen med ca. 30 andre odenseanere blev kørt til Alsgades skole i Kø-

benhavn. Var der et par dage indtil en del andre odenseanere kom til fra Horserød, hvorpå turen gik 

til KZ Sachsenhausen ved Oranienburg, ca. 25-30 km nordøst for Berlin. 

Illegale bøger og pjecer. Hjemme havde vi et bogskab, hvor 2 skabe med reoler imellem skabenes 

ruder var forsynet med Hammer og Segl. Vi havde med velberåd hu ladet dubletter af kommunistiske 

bøger stå fremme, så der var noget at stjæle, for – om muligt – at forhindre alt for nærgående under-

søgelse af huset. I kostalden var der et lag brædder under bjælkerne fra gammel tid. Ovenpå bjæl-

kerne lagde vi et ekstra lag brædder. Derimellem skjulte vi en del bøger, pjecer osv. Ovenpå lagde vi 

halm og hø til køernes foder, og vi sørgede altid for, at der var nok, og det så ud som om, der var et 

dagligt forbrug, hvad der jo også var. Hverken dansk politi, som havde besøgt os nogle gange, eller 

tyskerne fandt det illegale lager. Samtlige bøger og pjecer derfra er stadig i min besiddelse, og kun 2 

pjecer var beskadiget i løbet af de 3 år de lå der. De var blevet gnavet af mus. 

 

Siloen: På grund af fodersituationen for kreaturer (køer og kvier) byggede far og jeg siloen. Det var 

noget helt nyt og vakte en del interesse dengang. Princippet var at samle aftoppede roeblade – så 

rene som muligt – lægge dem lag på lag overbruset med det der kaldtes AIV-syre, så bund- og over-

silo var fyldt. Ovenpå lagde vi et presselag af jord og sten. Efter en tid var alt presset så hårdt sam-

men, at oversiloen kunne fjernes, og i løbet af vinteren var denne roe-ensilage et tilskud til kreaturer-

nes daglige foder, og de kunne lide det.  

Siloen blev udgravet i ca. 2 meters dybde, og der blev støbt en beton-ring inden i. Oversiloen, var 

også ca. 2 meter. Den var af træ og kunne skilles ad ved nedtagningen. AIV-syren var et blandings-

produkt, og var en skrap dosis, opfundet af en finne. 

Skomageren i ”Gårdsplætti”, som vi i daglig tale kaldte ”Mester”, var en tørstig sjæl. Selv i en 

brandert kunne han sætte sig ned og smide begge ben om bag nakken. ”Mester” gik rundt og for-

talte, at han var sikker på, at siloen indeholdt skjulte våben. Det kan jeg garantere for, at det var der 

ikke. AIV-syren og roesaften ville have fortæret emballage, olie og papir, medens metaldelene ville 

ruste eller irre. 

Men om skjulte våben på ejendommen er der denne historie: Der skulle hentes våben til mod-

standsbevægelsen fra et par jernbanevogne på Sydfynske Banegårds godsterræn – og de skulle 
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gemmes ude hos os. En nat gik min far og jeg i gang med at udgrave et større hul i en nyanlagt høn-

segård. Dækmaterialet var klar. Høns til at sætte ind i gården efter endt arbejde var også klar. Så da 

hullet var færdigt ventede vi til aftalt tid plus noget mere. Da ingen kom, måtte vi i gang med opfyld-

ning og sammenstampning, lukke hønsene ind til at skrabe og dække, så intet kunne ses. I seng et par 

timer og så ellers på arbejde på støberiet i Odense. Her fik vi en forklaring på udeblivelsen, og det 

blev så ved det. Operationen gennemførtes nogle dage senere, og våbene blev skjult et andet sted. At 

det gik galt dengang, er en anden historie, som jeg kun kender overfladisk. 

 

Min mor. I årsskriftet fra 1998 står der, at min mor ikke kunne malke, men fik hjælp af Niels Jørgen 

i Breinholmstedet. (elektriker Niels Jørgen Nielsen, Bregnholm, Ejlstrupvej 125, red.).  

Vist kunne min mor malke. Hun havde i sine unge dage været malkepige på herregården Bratting-

borg på Samsø, hvor hun malkede 22 køer 3 gange om dagen. Hun malkede også vores køer derude i 

Ejlstrup, far malkede dem også ind imellem. 

Men naturligvis, i situationen, hvor hun og Leif var berøvet deres forsørger, og med datidens bonde-

indstilling til social forsorg, var der nok af problemer at skulle klare, så jeg tvivler ikke på, at Niels 

Jørgen har taget et nap med. Naboforbindelserne var ganske tætte. 

 

Et andet eksempel på nabohjælp er dette. Der var en ”Hundredmandsforening”. Medlemmerne be-

talte ikke kontingent, men blev nogen syg, blev der hentet 2 kr. hos hvert medlem, og beløbet blev 

overladt til den syge og dennes familie. 

 

Min mor har fortalt, hvordan hun måtte tage mangen en tørn med de sociale myndigheder. Forsør-

geren var borte, penge til husholdningen nødvendig. Skatten skulle betales kontant dengang, og da 

far var den tredje største skatteyder i kommunen, skulle der forhandlinger om henstand i gang. Der 

var ingen velvillighed til stede, førend mor havde kontaktet modstandsbevægelsen og forelagt kom-

munens trakasserier. En henstilling derfra hjalp gevaldigt. 

 

Da min far blev taget af tyskerne, blev han sendt til Frøslevlejren. Her traf jeg ham, da jeg i april 

måned 1945 kom til samme lejr – evakueret af Svensk Røde Kors – først fra Sachsenhausen og se-

nere fra Neuengamme. 

 

Med venlig hilsen fra Langeland 

Oluf Unnerup 

Fuglsbøllevejen 11 

5900 Rudkøbing 
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        ”Gaardsplætti” også kaldet Skomagerhuset hvor ”Mester” boede.   Huset blev revet ned 

          omkring 1968. Det lå der, hvor Tulipanvænget og Ejlstrup Børnehave ligger i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

De hvide bus-

ser fra Svensk 

Røde Kors gør 

holdt i Blom-

menslyst på 

vej til Sverige i 

1945. 
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Efter krigen bosatte Oluf Unnerup sig på Langeland i 1947. Han var i mange år formand for den lo-

kale afdeling af DKP, den ældste DKP afdeling uden for København, stiftet i 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Lars Skaaning, Politikken. 

 

Billedet er fra afdelingens 70 års jubilæum, der blev fejret i Rudkøbing med den 84 årige formand 

Oluf Unnerup i spidsen sammen med en håndfuld kammerater. 

Fra v. med hunden er det Kai Jensen, datteren Birgit Unnerup, Oluf selv og Erik Braad. Bagved med 

knyttet næve, den senere formand Bent Hansen og ved siden af Bente Andersen. 

 

Uddrag af mindeord af datteren Birgit Unnerup i ”Arbejderen”  

Hårdt mærket fysisk og psykisk af kz-opholdet (kz-syndromet) lykkedes det ham alligevel at stifte og 

opretholde en familie uden at ty til hverken vold eller alkohol. 

 

Som menneske var hans fremmeste karaktertræk venlighed, hjælpsomhed og trofasthed. 

Fra 1947 var han hjemmehørende på Langeland, hvor min mor havde arbejde, og hvor de kunne få et 

billigt kommunelån til et hus. 

 

Han døde på et plejehjem i Ribe 4/10-2012 
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Marius ”Post” 

Landpost i Ubberud fra 1926 til 1961. 

 

 

Flere gange under interviewet med Ove Jensen nævner han sin gode ven Ejvind ”Post”. Som søn af 

landpost Marius Hansen, faldt det helt naturligt, at Ejvind fik det tilnavn. Lige så naturligt var det, at 

Marius’ kone Anna, aldrig blev kaldt andet end Anna ”Post”. Marius var en legende for sin tid, så 

lad os genopfriske hans historie, sådan som hans datter Ellen Madsen har fortalt til årsskriftet 2001. 

 

Far blev ansat som landpost i Ubberud i 1926, efter at have gået 

reservepost i nogle år. Der blev samlet underskrifter ind til støtte 

for hans ansættelse. Dengang skulle man være fastansat, inden 

man blev 30 år, ellers blev man det ikke. Han var altid glad for 

sit arbejde, selv om det kunne være hårdt om vinteren. 

Han kørte hjemmefra på cykel kl. 6 til stationen i Korup, for 

sammen med den anden post, der gik i Korup, at sortere posten, 

breve, anvisninger osv. De kørte fra stationen kl. 7. De havde 

også aviser og ugeblade med, Hus og Hjem, Familiejournalen 

og Hjemmet. Avisen var Fyns Tidende, som kostede 5 kr. i 

kvartalet. Også afregning fra slagteriet til landmændene, og det 

var altid i kontanter. Han tog mod betalinger på girokort, et sted 

fik han altid ørerne, hvad enten det var 2 eller 99 øre. 

Hans rute gik fra stationen ud ad Tyrsbjergvej til Tanggården. 

Derfra ad en sti fra Tanggårsskoven til Niels Nielsen og Lehn, 

gennem Ubberud by op til Brugsen, ad landevejen til Speds-

bjerg, gennem Gundersø, Troelse, Højbjerg og hjem. Herefter skulle han på stationen og aflevere de 

breve og penge, som skulle sendes. Normalt var han hjemme ved 4-tiden. 

Han skulle selv skrive regninger på aviser og blade på små gule sedler. Det gjorde han om aftenen. 

Han tog så et lille stykke af ruten hver dag, og fik pengene med det samme. Det blev ajourført på en 

avis, der ikke var tryk på. Det var helt almindeligt, at folk lagde penge til frimærker og julemærker, 

og så satte far dem på, 2 øre for et julemærke, 5 øre for kort og 10 øre for breve. Han tog også alle 

pakker med. 

Han havde sin frokostpakke med, som han spiste hos smeden i Ubberud og fik kaffe bagefter. Hvis 

de ikke var hjemme, vidste han, hvor nøglen lå, så gik han ind og spiste, drak kaffe, og låste efter sig 

igen. Sin middagsmad fik han hos Hjalmar Rasmussen i Troelse. Hvis de var gået hen og sove til 

middag, stod maden varm på komfuret. Han fik tit en cigar, når han kom med penge. 
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Der var ikke mange, der havde postkasser, så han kom ind til folk. Jeg ved et sted, hvor de havde 

postkasse. Når de var taget til byen, lå der af og til en seddel om, hvad køerne skulle have. De havde 

3 køer, dem gav han roer og hø. 

Han har engang væltet, da forgaflen knækkede ned ad bakken i Gundersø. Derefter fik han 2 forgaf-

ler på. De aviser var tunge. 

Det kunne være strengt, når der var sne. Så gik han ruten igennem med tasken på ryggen og stok i 

hånden. Det var aften, inden han kom hjem, selvom mor havde hjulpet ham ved at gå ad Ejlstrup og 

Tanggård. Vi skulle trække gummistøvlerne af ham, men ofte var bukserne frosset fast til støvlerne, 

og det hele måtte tørres ved kakkelovnen. Det hændte, at en gårdmand lod en karl køre for ham med 

hest og vogn, især ved juletid med mange pakker, ligesom smeden i Ubberud, Vikkelsø, og en gart-

ner altid kørte til jul. 

Han måtte holde et par år før pensionstid på grund af dårlige ben. Der blev samlet ind til hans afsked. 

Han fik en lænestol, blomsterkurv og frugt og der blev holdt en fest for ham i forsamlingshuset med 

kaffebord, oplæsning af Aksel Hansen og Ragnhild fra Tyrsbjerg. 

Jeg har fået fortalt, at engang han kom cyklende på vej til stationen, mødte han en dame bærende på 

en stor kuffert ved Hole bakke. Han ville gerne hjælpe, og fik kufferten på bagagebæreren. I det 

samme hørte de toget komme fra Villestofte og så, at stationsforstanderen kom ud. De vinkede til 

hende - hun hed Mary. Så kom damen op på stangen at sidde, og far cyklede mod stationen, mens 

Mary holdt togføreren hen med snak, så hun nåede toget.  

Ellen Madsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius ”Post” boede på Bøgevej 39, huset med den store have. (ikke ejendommen) 

Luftfoto fra 1948-52 – før udstykning til Ellekratvej, Pilevej og Egevej. 


