Åbningstid
Vi har normalt åbent for besøgende den første mandag i hver måned kl.
19.00-21.00 og den tredje mandag i hver måned kl. 15.00-17.00. Ferier
og fridage kan rykke lidt på åbningsdagene. Man kan imidlertid altid
ringe og aftale et besøg på arkivet, hvis tidspunktet mandag ikke passer.

Orientering fra
Paarup Lokalhistoriske Arkiv

Åbningstider i 2021
Kl. 19.00-21.00
I arkivet på Havrevænget
4. januar
1. februar
1. marts

Kl. 15.00-17.00
på Tarup Bibliotek
18. januar
15 februar
15. marts
19. april
3. maj
17. maj
7. juni
21. juni
Sommerferie i juli
I arkivet på Havrevænget
på Tarup Bibliotek
2 august
16. august
6 september
20. september
4. oktober
1. november
15. november
6. december
20. december
Adresse:
Paarup Lokalhistoriske Arkiv
Havrevænget 2, Tarup
5210 Odense NV
www.paaruparkiv.dk

Post bedes sendt til:
Paarup Lokalhistoriske Arkiv
v/ Karin Ramskov Andersen
Berberisvænget 14, Korup
5210 Odense NV

Telefon og e-mail:
29 39 54 57 (Karin Ramskov Andersen, arkivleder)
e-mail: pramskov@post.tele.dk

Hvad er Snestrup?

20 82 60 18 (Poul Espersen)
42 61 05 09 (Gitte Lundager)
Tekst og layout: Karin Ramskov Andersen
Tryk: Print og Kopi
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Paarup Lokalhistoriske Arkiv
Formål
 at indsamle viden om fortiden og nutiden til gavn for fremtiden

Området med elevboligerne og tingstedet er blevet solgt, men tingstedet er flyttet ind i den del af parken, som Tietgenskolen stadig ejer.

Hvad modtager vi?
Vi modtager fotos, billeder, erindringer, protokoller, bøger og andet omhandlende Paarup Sogn (den gamle Paarup Kommune). Det materiale, vi
modtager, bliver registreret, så det er nemt at finde frem til igen. Normalt
modtager vi ikke genstande.
Afleveringer i 2020
Fotos fra gravearbejde på Fuglebakken. Kabler lægges ned.
Fotos fra ringridning.
Fotos af Villestofte Mølle, der får taget hatten af.
Dvd’er fra Paarup Foreningens filmfolk.
Fotos fra Fyns Stifts Husmandsskole.
Erindringer fra Paarup Gamle Skole.
Stort foto i ramme af Lille Munkerodgård.
Festsange m.m.
Lystryk af Løkkegård.
Avisklip.
Dokumenter fra Paarup Sognegård.

Stenene fotograferede i oktober 2020. Stedet mangler en
smule i at være færdigt.

Beretning for 2020
Både arkivets beretning og Paarup Foreningens formandsberetning kan
læses på arkivets hjemmeside.
Hvad laver vi?
 vi modtager og registrerer det, der bliver afleveret
 vi arrangerer fotoudstillinger
 vi hjælper meget gerne med oplysninger om gårde, huse og personer
 vi fotograferer rundt om i sognet
Økonomi
I lighed med de øvrige 14 lokalarkiver i Odense Kommune får vi et årligt,
kommunalt tilskud på p.t. 4.000 kr. Desuden får vi et tilskud fra Paarup
Foreningen på 10 kr. pr. medlem. Det er yderligere 4.000 kr. Arkivets
regnskab for 2020 kan ses på arkivets hjemmeside.
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Et landsbyting.
I slutningen af 1970’erne byggede Nordisk Landboskole nogle elevboliger for enden af haven. Der blev derved skabt et lille landsbymiljø,
hvor man ønskede at lave et samlingspunkt, hvor eleverne fra hovedbygningen og fra de nye elevboliger kunne mødes mellem timerne og
til aftenhygge. Det føltes naturligt at lave en slags landsbyting, der
kunne minde om de ting, danske bønder engang havde, hvor de kunne drøfte og afgøre fælles problemer.
Ved skolens jubilæumsfest i maj 1983 plantede repræsentanter for
eleverne nogle egetræer, hvor landsbytinget senere skulle oprettes.
Hovedstenen blev afsløret i oktober. Omkring hovedstenen blev der
anbragt siddesten, der blev hjembragt fra samarbejdsskoler rundt
om i verden.
Litteratur: Tyr og Plov. Jubilæumsskrift for Nordisk Landboskole.
1984.

Planer for 2021
Det er muligt at følge med i arkivets og Paarup Foreningens aktiviteter på
arkivets hjemmeside: www.paaruparkiv.dk og på facebook.
Film og litteratur om Paarup Sogn
Paarup Foreningen har udgivet en dvd med to sognefilm. Den ene viser
årets gang i Paarup Sogn i 1955. Den anden 1956-1970. Filmene er optaget
af Orion Film på Husmandsforeningens initiativ. Dvd’en kan købes på
arkivet og hos Paarup Foreningens bestyrelse.
Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune
indtil 1970. 1999.
Anders W. Berthelsen og Johs. Nørregaard Frandsen: Tarup-Paarup
bogen. 2002.
Karin Ramskov Andersen og Peter Ramskov Andersen: Fra husmandsskole til landbrugsakademi. 2008.
Paarup Foreningen har et filmhold, der fotograferer fra foreningens
arrangementer og fra andre arrangementer i sognet. Flere af disse film kan
købes ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Lokalhistoriske links
www.paaruparkiv.dk
www.sa.dk: Statens Arkiver.
www.arkiv.dk: Her kan søges i mere end 500 arkivers registreringer.
www.historienshus.dk: Odense Stadsarkiv og Lokalhistorisk Bibliotek.
www.danskearkiver.dk: Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).
www.museum.odense.dk: Odense Bys museer.
www.arkivalieronline.dk: Blandt andet scannede kirkebøger og folketællinger fra hele landet.
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Tingstedet fotograferet i 1984.
På hovedstenens ene side står: ”Demokrati kræver tid, viden og vilje. Rejst med støtte af elever.”

www.historiskatlas.dk

På den anden side: ” 1908-1983 - Demokrati er samtale.”

www.kb.dk/danmarksetfraluften

www.paarupkirke.dk
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Corona
Coronaen satte sit præg på 2020. Der blev indført restriktioner af flere
omgange. Den 6. april blev nedenstående fotos taget ved Paarup Skole, Sundhedshuset og ved kirken.

Lindegård og gadekæret. 1981. Lindegårds nuværende
adresse er Ved Kæret 8.
(Paarup Lokalhistoriske Arkiv).

Sognefogedgården i Snestrup. Til venstre ses Løkkegård,
og øverst skimtes Birkegård. 1939. Lillemarksgyden går
bag om Sognefogedgården. Af Sognefogedgården står nu
kun stuehuset tilbage, og hvor gårdspladsen og ladebygningerne var, er der nu et moderne parcelhus med adresse Lærkevangen 42. Lærkevangen er nu en del af den
tidligere Lillemarksgyden.
(Danmarksetfraluften. Det Kongelige Bibliotek).
4
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Landsbyen Snestrup
I landsbyen Snestrup lå der en samling gårde omkring gadekæret. Se
kortet på side 8. Vejen dertil hedder nu Ved Kæret. Vejen, der gik
forbi gårdene, hed Lillemarksgyden, men ved en udretning af vejen i
1960’erne fik den navnet Tarupvej. Der var endvidere gårdene Ensomhed og Lundeskovgård, der begge i 1960’erne blev købt af Jens P.
Koch, der også købte Løkkegård. På jordene derfra byggede han
rækkehuse og parcelhuse, så landsbyen ændrede karakter til et parcelhusområde. Lundeskovgård lå tæt ved Rugårdsvej, og Ensomhedgård for enden af nuværende Ternevej.

Birkegård. 1955. Nuværende adresse er Lærkevangen 17.
Gårdens jorder er udstykket til en del ejendomme på Lærkevangen.
(Danmarksetfraluften. Det Kongelige Bibliotek).
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Hvordan landsbynavnet Snestrup kom til live igen.
Af Torben Høst.

Med en særlig tak til Karin Ramskov på Paarup Lokalhistoriske Arkiv for informationsrig bistand, har jeg prøvet at stykke en historie
sammen, om hvordan landsbynavnet Snestrup kom til ære og værdighed igen.
En gang i slutningen af 1985 fik jeg brev fra Odense Kommune. Brevet var adresseret til Siskenvænget 5, Tarup.

rupvej ved Paarup Kirke. De omkringboende bønder bad om at få et
stoppested etableret i Paarup. Jernbaneledelsen sagde at det kunne
godt lade sig gøre, men så måtte de betale for det. Det ville de Paarupbønder ikke.
Men Snestrup-bønderne på den anden side af Rugaardsvej ville da
gerne betale, og så fik jernbanen et trinbræt - med navnet Snestrup! lige ved siden af Paarup Kirke, Paarup Skole og Paarup Præstegaard.
Der er andre historier om ”Snestrup Trinbræt”, men som nutidig
Snestrup-bonde synes jeg at denne er den bedste.

Min første tanke - det passer overhovedet ikke! Vi bor i Paarup. Vores
børn går i Paarup Skole og vi hører til Paarup Kirke. Tarup ligger
halvvejs inde mod Odense, og vi bor længere ude på landet.
På den tid var der en særlig interesse for landsbynavne. Venstrepolitikeren Carsten Abild havde skabt denne interesse med stiftelsen af foreningen ”Landsbyerne i Danmark”. Landets administrative myndigheder havde i deres effektivitetsbestræbelser fjernet landsbynavnet i
borgernes adressefelt. Dette syntes Carsten Abild ikke om. Det gør jeg
heller ikke.
24. september 1984 havde indenrigsminister Britta Schall Holberg udsendt en skrivelse til samtlige kommuner med henstilling om at få
landsbynavnene med ind i adressefeltet igen. Og Odense Kommune
var åbenbart enig heri. Således kom så Tarup i min adresse.
Efter modtagelsen af ovennævnte brev fra Odense Kommune kontaktede jeg i december 1985 kommunen for at høre nærmere om ”Tarup i
min adresse”. Jeg fik at vide at det var rådmand Lennart Larsson der
sagde, at området herude hed Tarup. Men jeg fik også oplyst at der
vist var ”noget i gære” i Paarupforeningen.

Jernbanen Odense-Middelfart-Bogense. Snestrup Trb. står lige
over Parup. Fra bogen "
Nordvestfyenske Jernbane - OdenseMiddelfart-Bogense . 1911-1966" af Lars Viinholt-Nielsen.

Jeg fik kontakt til Paarupforeningen, som inviterede mig til et lille orienteringsmøde på lokalarkivet med Raimond Nielsen og Gunner Larsen som var tidligere kommuneingeniør i Paarup Kommune. Da jeg
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enighed om at Paarupforeningen kunne gå i gang med at prøve at få
opsat en vejskiltning med navnet Snestrup. Byggende på de faktiske
forhold om landsbyernes placering og jorde.
På de såkaldte Tarupdage 11. - 13. september 1986 opstillede Paarupforeningen på Tarup Bibliotek en samling plancher som viste,
hvor de nye forslag til grænser lå mellem landsbyerne i Paarup
Sogn. Det var et led i samtalen med Odense Kommune, at borgerne i
området blev gjort bekendt med de ”nye” områdebetegnelser. Der
var god interesse for forslaget og positive spørgsmål til foreningens
formand Bent Vesterled. Så baggrunden blev i orden for at få skiltningen med Snestrup sat i gang. I november afsluttede udvalget sit
arbejde og sendte materialet til Odense Kommune.

fortalte mit ærinde, var svaret overraskende. At jeg slet ikke boede i
Paarup - men jeg boede i Snestrup! Og de fine gamle kort, som blev
bredt ud på bordet, fortalte præcist, hvordan Paarup Sogn bestod af
landsbyerne Paarup, Tarup, Snestrup, Stegsted og Villestofte.

Og så i julemåneden 1988 kunne Fyens Stiftstidende bringe et billede
af et opsat Snestrup-skilt på Paarupvej. Sammen med den stolte formand for Paarupforeningen, politiassistent Bent Vesterled.

Således kom landsbynavnet Snestrup til ære og værdighed igen.
Min yndlingshistorie om Snestrup er denne. Da jernbanen fra Odense over Middelfart til Bogense skulle bygges, ville den krydse Paa10

Kortet er fra 1816. Det viser, at Paarup Sogn var et landsogn, hvor
de fleste gårde lå nogenlunde samlet i de fem landsbyer.
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I 1889 var der ikke sket meget i sognet, det var stadig et landsogn.

På Paarup Lokalhistoriske Arkiv er det muligt at se kortet i en størrelse,
hvor vejnavnene er tydelige.
Jeg er tilflytter fra Lyngby ved København, og jeg havde aldrig hørt
om Snestrup.
Paarupforeningens bestyrelse nedsatte den 24. februar 1986 et udvalg
til at tage sig af de lokale stednavne. Fra foreningen deltog Harald
Hansen og Aase Søgaard, og fra lokalarkivet Raimond Nielsen. Indbudte var Gunner Larsen og Torben Høst.

På dette uddrag af kortet ses det tydeligere, hvor gårdene i Snestrup er placeret ved gadekæret, nuværende Ved Kæret.
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Ved udvalgets efterfølgende møde den 26. maj deltog Lennart Larsson, samt Orla og Bent Vesterled. Det blev meget fornøjeligt, især da
Lennart Larsson blev mindet om, at hans Tarup Center ifølge de gamle kort jo ligger på Snestrups jorde! Nå, alt endte i fuld fordragelighed, og navnet Tarup Center blev - naturligvis - stående. Der var også
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