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Aarhusvej-krydset. De følgende billeder har jeg lånt af Alice og Gunnar Nørgaard i Ugelbølle. Vi begynder 

med et billede af Aarhusvej-krydset i Ugelbølle i 1950´erne. Det hvide hus til venstre er den gamle 

telefoncentral, hvor Niels Olsen var centralbestyrer. Midt i billedet ses købmandsgården, også kaldet ”den 

store butik”, idet byens anden købmandsbutik, ”den lille butik” ved købmand Bilde, lå omme ved 

forsamlingshuset; den blev nedlagt 1970. ”Den store butik” ved Aarhusvej var fra 1913 ejet af Anna og 

Viktor Mørch-Hansen, 1952-58 forpagtet af sønnen og svigerdatteren Grethe og Jørgen Mørch-Hansen, 

1958 solgt til købmand Kahr. Bygningen til højre for hovedbygningen er korn- og foderstofafdelingen, der 

blev nedrevet i begyndelsen af 1970´erne for at give plads til et moderne supermarked. Til højre for denne 

bygning lå frysehuset (ikke på billedet), der også forlængst er væk. Det fine hus til højre i billedet var 

skrædder Bachs. 



 

Rosenhøj. Alice, der i mange år havde frisørsalon i Ugelbølle, er vokset op på gården Rosenhøj, som dette 

billede fremstiller. Gården blev i 1960´erne udstykket, som vejnavnet Rosenhøjvej i dag minder om. 

Hindbærvej kom til at gå op langs stuehuset og bag udhusene til venstre i billedet. Gårdens bygninger blev 

nedrevet omkring 1970, hvor udstykningen havde stået på i 5-6 år. Rosenhøj var et mindre landbrug med 20 

tdr. land. Bag gården ses på billedet det gamle Ugelbølle omkring Damvej og Ryomvej. Branddammen anes 

lige før indkørslen til Damvej. Foto ca. 1955. 



 

Bangholm Keramik. Første grund, der blev udstykket fra Rosenhøj, var Bangholm Keramik, der ses her, før 

der blev bebygget omkring den. Alices forældre Birtha og Tage Johs. Nielsen solgte gården til entreprenør 

Bent Steen i 1965, hvorefter han foretog den store udstykning og anlagde vejene Hindbærvej, Rosenhøjvej, 

Korbærvej og Brombærvej. Nogenlunde samtidig blev Solskrænten og Solbakken udstykket fra Overgaard i 

den nordlige ende af Ugelbølle. 



 

Havelykke i 1950´erne, Gunnar Nørgaards fødehjem. Gården var på 42 tdr. land. Faderen var Ernst 

Nørgaard, der i mange år var sognerådsformand i Mørke kommune, som Ugelbølle hørte til indtil 

kommunalreformen i 1970. Nørgaard solgte Havelykke omkring 1958 og byggede huset Århusvej 24 ved 

siden af skrædderen. I baggrunden Møllerens Hus og skolen. Møllen til det senere Møllerens Hus blev 

nedrevet i 1952, så billedet er senere end det. Møllerens Hus blev restaurant 1958. En del af golfbanen og 

lidt senere Gåsebakken er udstykket fra Havelykke i 1990´erne. Havelykkes avlsbygninger er nu nedrevet, 

men stuehuset er bevaret til i dag, hvor også vejnavnet Havelykkevej minder om gården. 



 

Alice og Gunnar Nørgaard, Ugelbølle 

 

Litteratur om det gamle Ugelbølle i ”Folk og Liv på Røndeegnen” bind 4 (byen, mejeriet), bind 5 (købmænd), 

bind 8 (skolen), bind 9 (Møllerens Hus), bind 11 (forsamlingshuset), og bind 12 (byen). 

 

Billedtekster af Vilfred Friborg Hansen, skrevet til ”Folk og Liv 2014”, Boggalleriet Rønde 2014, hvor artiklen 

kan ses i sin helhed incl. billeder. 


