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Hjemme i ringen
I et hus midt i verden bor familien 
Tarup. Det er ikke en villa med over
dådige kviste og søjler, sandstensporta
ler og svungne udskæringer i tagud
hænget. Det er heller ikke en elendig 
rønne med hængende, dryppende tag
render. Det er et parcelhus, og det bety
der hygge.

Ligesom Tolkiens berømte hobbitter 
befinder sig bedst hjemme i Herredet 
vest for de store Tågebjerge, så vil 
familien Tarup helst hygge sig hjemme 
i forstaden vest for Odense.

Husene er bygget af røde eller gule 
mursten, som er lagt i snorlige rækker. 
Tagene er saddelformede med fine 

teglsten og svag hældning, så regnvan
det løber ned i tagrenderne.

På facaderne står husenes numre og 
beboernes navne. Men vinduer og døre 
taler også deres eget sprog, ligesom 
gardiner, potteplanter og pyntegenstan
de samt biler og cykler i carporten for
tæller historier om menneskene inde i 
husene. Facaderne er som notesbøger, 
der rummer små personlige anmærk
ninger.

Man føler sig hjemme i familien 
Tarups verden.

Det lille parcelhus med have er den 
mest populære boligform i Danmark. 
Over halvdelen af landets befolkning 

bor i række- og parcelhuse. De lever 
i parcelhuskvarterer, der danner de 
ydre ringe om næsten alle større og 
mindre byer.

I en sådan ring rundt om Odense lig
ger Tarup-Paarup, der samtidig er ver
dens centrum for ca. 9.600 mennesker.

En del af ringen blev smedet i mel
lemkrigsårene og består af tofamilies
villaer. Ringen blev sluttet i de glade 
1960’ere. Med etplanshuse. Tarup- 
Paarup blev en forstad, den mest ren
dyrkede parcelhusforstad.

Tarup-Paarup består i dag af 1.977 
parcelhuse, 1.356 rækkehuse og kun 
284 etageboliger.

Parcelhuse er den mest populære boligform i Danmark. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Forstaden ligger storbynært og alli
gevel med let adgang til natur og dyr
kede marker. Med skoler, institutioner, 
fritidsfaciliteter og indkøbsmuligheder 
til at betjene befolkningen. Og kun få 
forstyrrende industrivirksomheder. Ta- 
rup-Paarup er en pendlerforstad. Otte 
af ti beskæftigede forlader forstaden i 
dagtimerne.

Indtil kommunalreformen i 1970 
hørte Tarup-Paarup til den lille sogne
kommune Paarup. Indbyggerne var 

ikke meget for at blive indlemmet i 
Odense. Den velstående forstad var 
blandt de omegnskommuner, der gjor
de modstand til det sidste.

I dag er Tarup-Paarup en integreret 
del af Odense Kommune og af byom
rådet Odense. Og dens indbyggere le
ver stadig på den grønne gren. Den 
gennemsnitlige bruttoindkomst i forsta
den er højere end kommunens gennem
snit. Tarup-Paarup er et middelklasse
reservat.

Grænserne
Tarup-Paarup har - som det er typisk 
for mange Odense-kvarterer - ret syn
lige grænser. Det er landskabet og arki
tekturen, der skaber skellet til resten af 
verden.

Søhusstien, Stavids A og Ryds A 
udgør grænsen rundt om det meste af 
Tarup-Paarup.

Kun mod syd er grænsen diffus. En 
bid af den er identisk med midterstri

Tarup-Paarup består af3.333 række- og parcelhuse og kun 284 etageboliger. Foto 1996.
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ben på Saxovejs asfalt. Højstrups leje
boliger og Tarups parcelverden flyder 
sammen i et ’’ingenmandsland”, som 
formelt tilhører Bolbro Sogn, men be
vidsthedsmæssigt orienterer sig mod 
Tarup.

Sværere er det at trække de indre 
grænser mellem de tre kvarterer. Da 
Tarup-Paarup blev forvandlet til bolig
område, tog bygmestre og byplan
læggere ikke udgangspunkt i gamle 
landsbyskel, ejerlav og matrikelnumre. 
Tarup, Paarup og Snestrup smeltede 
sammen.

Lokalhistorisk interesserede nybyg
gere har senere forsøgt at skille de tre 
forhenværende landsbyer ad igen og 
give dem ny identitet, blandt andet 
gennem en vellykket kamp for at få blå 
stednavneskilte plantet langs vejene.

Grænsen mellem Snestrup og Tarup 
går således officielt langs Paarupvej, 
Tarupvej og Rismarksvej.

Skillelinjen mellem Paarup og Sne
strup følger Rugårds vej, men slår et 
knæk mod syd for at ’’indlemme” Nor
disk Landbrugs Akademi og den nord
ligste del af Paarupvej.

Tarup og Paarup deler kun en kort 
fælles grænse, der løber langs Brei- 
davej og krydser Ting val lavej.

Dobbelt-navnet
Denne bog er femte bind i serien om 
Odenses kvarterer, om byudvikling, 
kvarters- og forstadsliv.

Bogen beskriver ikke hele Paarup 
Sogn. Dens emne er de ’’etablerede” 
forstadskvarterer Tarup, Paarup og

Kortet viser grænserne mellem 
de fem byområder i Paarup Sogn.

IH.: Paarup Foreningen 2000.

Snestrup, som er den bymæssige del. 
Stegsted og Villestofte er udeladt, selv 
om disse to landsbyer også så småt er 
ved at udvikle sig til forstæder.

For nemheds skyld hedder den 
Tarup-Paarup bogen. Ikke for at snyde 
Snestrup. Men Tarup-Paarup er dob
beltnavnet, som har vundet gehør, og 
som ofte anvendes om hele det sam
menhængende villaområde.

Det er stednavnet, som bl.a. bruges 
af den lokale idrætsforening, af den 
lokale tømrerforretning (der i øvrigt 
ligger i Snestrup), af den lokale begra
velsesforretning - og nu af denne bog.

Andre har skrevet bøger og hæfter 
med hovedvægt på det ’’gamle” Tarup- 
Paarup. Denne bog vil kun i korte træk 
beskrive landsbytiden og ellers primært 
skildre det moderne Tarup-Paarup og 
drømmen om det lette forstadsliv. 
Hjemstedet for halvdelen af Danmarks 
befolkning. Sådan billedligt talt.

Bogen lægger især vægt på den store 
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forvandling, som begyndte i 1950’erne 
og buldrede løs i 60’erne og 70’erne. I 
løbet af de tre årtier fik Danmark hen
holdsvis 106.000, 228.000 og 280.000 
nye ejerboliger. Gravkøer, cementblan
demaskiner, cementkanoner og gitter
spær i uendelige geledder rykkede ind i 
det frodige landbrugslandskab.

Bogen handler om mennesker. Om 
byggeri. Om forvandling. Om massetil
flytning. Om fred og ro. Om erindring. 
Om et boligområde, der rummer så 
mange træk, der er typiske for den må
de, moderne danskere lever og bor på i 
dag, men som samtidig er helt sig selv.

Kilder til statistiske oplysninger: 
Statistisk Årbog 2000, Odense Kommune. 
Boligministeriet: Bygge- og boligpolitisk 
oversigt.



Et satellitsamfund i 1000 år
Borgere og politikere i Paarup Kom
mune strittede bravt imod dengang i 
1960’erne, da den store nabo ville 
opsluge den lille forstadskommune.

Men i virkeligheden var der tale om 
en slags genforening. Paarup Sogn 
havde i århundreder fulgt Odense som 
en satellit - og været ’’regeret” af 
odenseanere gennem størstedelen af sin 
historie.

Odenseanske klostre, et odenseansk 
hospital og odenseanske godsejere sad 
skiftevis på magten over sognet nord
vest for Odense. Kun i perioden 1842- 
1970 havde Paarup sin ’’uafhængig
hed” i form af kommunalt selvstyre.

Påfuglebyen og 
Tagrørsbyen
Historien om Tarup, Paarup og Sne
strup går tilbage til vikingetiden. Sted
navnene menes at være mindst 1000 år 
gamle og er dermed nogle af de ældste 
i Odense-området.

De tre landsbyer har ingen dåbsatte
ster, men et bevis på deres alder er 
endelsen ”rup’, en forvanskning af 
’’torp”, som var højeste navnemode i 
vikingetiden. ’’Torp” betyder en udflyt
terlandsby.

Paarup hed i 1300-tallet Paathorp. 
Navnet er sandsynligvis beslægtet med 
ordet påfugl.

Landsbyen menes at være opkaldt 
efter en mand med tilnavnet Pa, som 
også var navnet på den farvestrålende 
fugl.

Paarup har været stavet på utallige 
måder: Paathorp, Pathorpp, Pathorp, 
Patorp, Parup, Paarvpe, Paaroppæ, Por- 
oppe, Porope, Paarupe, Poerup, Pårup 
og Paarup.

Sidstnævnte stavemåde med dobbelt 
a blev i 1997 officielt fastslået.
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Tarup betyder formentlig ’’udflytter
landsbyen med tagrørene”. Men byen 
kan også været opkaldt efter drenge
navnet Tati.

Hvordan Tarup oprindelig blev stavet 
og udtalt fortoner sig, men op gennem 
historien optræder både Taroppe, Ta- 
ruppe og Taarupbye i annalerne.

Bag stednavnet Snestrup, den tredje 
af landsbyerne, som er blevet forvand
let til villakvarter, gemmer sig sand
synligvis også et drengenavn, det old- 
danske Snø.

Stavningen af Snestrup har vekslet 
fra Snestorp til Stedstroppe, Snestrop, 
Sznestrupp, Snedstrup og Sneestrup.

Kirken er ældst
Den ældste bevarede bygning i Paarup 
Sogn er Paarup Kirke. Den blev bygget 
antagelig mellem 1150 og 1200. Histo
rikerne mener, at den nuværende ro
manske kirkebygning afløste en mere 
primitiv kirke, der var af sten eller træ.

I århundreder udviklede sognet sig i 
sneglefart. Antallet af gårde og huse 
steg en anelse fra århundrede til år
hundrede. Men Tarup, Paarup og Sne
strup forblev landsbyer ved landevejen 
mellem Odense og herregården Ru
gård.

Først da industrien i 1900-tallet gav 
Odense vokseværk, blev livet i de små 
samfund nordvest for storbyen vendt 
på hovedet.

Intet århundrede forvandlede Tarup, 
Paarup og Snestrup som det, vi netop 
har forladt.

Paarup sat på auktion
I 1500-tallet lå der 44 gårde i Paarup 
Sogn, der bestod af Tarup, Paarup, 
Snestrup, Stegsted og Villestofte.

I 1600-tallet rummede sognet 41 går
de og ni huse.

Satellit-forholdet til Odense var tyde
ligt - allerede dengang. Byens eller 
kongens institutioner, f.eks. klostrene, 
biskoppen eller Gråbrødre Hospital i 
Odense, ejede indtil 1664 næsten alle 
gårde i Paarup Sogn.

Men 1664 blev et skelsættende år i 
Paarups Sogns historie. Da året var 
omme, stod rigmanden Jens Lassen 
pludselig som ejer af over halvdelen af 
sognets gårde.

Efter krigen mod Sverige skyldte den 
danske konge nemlig penge til højre og 
venstre, bl.a. til Jens Lassen, der fik en 
række Paarup-gårde som pant.

Efterhånden kom den enevældige 
stat igen på fode, og omkring 1720 
købte staten de fleste gårde i Paarup 
Sogn tilbage og lagde dem ind under 
kongens ryttergods.

Men igen kom Danmark i pengenød. 
Staten oprustede til krig og besluttede i 
1764 at holde auktion på Odense Slot 
over ca. 700 fynske gårde.

Flere af bønderne i Paarup Sogn køb
te deres ’’egne” fæstegårde på auktio
nen og blev selvejere.

Tre odenseanske matadorer, borg
mester Wolrath Holm, købmand Peter 
Eilschou og professor Peter von We- 
sten, købte andre af sognets gårde.

Lokale landmænd blev derefter fæ
stebønder for tre Odense-rigmænd, og 
de klagede jævnligt over ’’slavelignen
de” fæsteforhold.

To store landbrugsreformer prægede 
den sidste halvdel af 1700-tallet. Nu 
skulle bønderne være frie og selvstæn
dige.

Seks Paarup-bønder og fem hus- 
mænd blev selvejere i 1792, da ejeren, 
Gråbrødre Hospital, solgte ud på en 
auktion.

En anden ’’revolution” i landbruget i



1700-tallet var den såkaldte udskift
ning, som medførte, at en lang række 
gårde, også i Paarup Sogn, flyttede fra 
landsbyerne ud til markerne omkring 
dem. Dermed blev landbruget mere 
effektivt, men samtidig forsvandt en 
del af det gamle landsbyfællesskab.

Tidobling
På tærskelen til det 20. århundrede 
bestod Paarup Sogn af 61 gårde og 134 
huse. En lang række håndværk var 
blomstret op. Smede, bødkere, hjul- 
mænd, træskomænd, skræddere, væve
re, en tømrer, en snedker, en bager og

Den idylliske Tarup Gamle Præstegård er et af de få levn fra landsbytiden. 
Foto: awb 2001.

Parcelhusbyggeri er skudt op på markerne bag det gamle landsbysamfund i Paarup. Foto 1990'erne, P.L.A.
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Et landligt åndehul er bevaret, hvor de gamle Snestrup-gårde mødes med parcelhusene. Foto: Niels Nyholm 2001.

en slagter tjente til føden i Paarup 
Sogn.

Foran dem stod en revolution, der 
ikke blot afskaffede de gamle hånd
værk, men også forvandlede tre gamle 
landsbyer med marker, enge og over
drev til én sammenhængende moderne 
parcelhusforstad.

Indbyggertallet i Paarup Sogn blev 
tidoblet op gennem det 20. århundrede.

Landsby-levn
Kun nogle få gårde og gamle huse 
overlevede i Tarup, Paarup og Snestrup 
og fremstår i dag som beviser på, at 
også moderne forstæder har en fortid.

Skjult bag ligusterhække gemmer sig 
et gadekær og fire gårde, som parcel
husbeboerne stolte fremviser som det 
oprindelige Snestrup.

Ud til gaderne Lærkevangen og Ved

Kæret ligger de med gavle, der bærer 
fjerne årstal som 1858 og 1876. Resten 
af Snestrup har fortove, men de hører 
op ud for de gamle gårde, Sognefoged
gården, Birkegård, Rønnegård og Lin
degård.

En femte gård, Lykkegård, brændte i 
1964 og er genopstået som moderne 
villa, først for bygmester Jens P. Koch 
og i dag for et datafirma.

Tarups gamle landsbykerne er næ
sten usynlig. Kun præstegården og 
nogle få gamle bindingsværkshuse har 
overlevet tidens tand og parcelhusenes 
fremmarch.

Tarupgård blev nedrevet i 1960’erne 
og omdannet til rideklub med haller ud 
til Tarupgårdsvej.

Tarup Gamle Præstegård er derimod 
bevaret som en smuk trelænget stråtækt 
bindingsværksgård, der i dag rummer 
et handicapcenter.

Paarup ligger stadig på the frontier. 

grænsen mellem ’’prærien” og civilisa
tionen. I det nordlige Paarup ses par
celhuse, så langt øjet rækker. Mellem 
parcelhusene ånder to gamle stuehuse, 
Hindsbjerggård på Spangsvej samt 
Vrangsbæk, der hører til Nordisk Land
brugs Akademi.

Syd for den hvidkalkede Paarup Kir
ke slumrer det gamle Paarup med ægte 
landligt præg - fire bondegårde, heste 
og hunde samt bølgende kornmarker i 
horisonten.

Her går grænsen mellem nyt og gam
melt, mellem land og by, mellem bøn
der og byfolk.

En grænse i evig bevægelse.

Kilder til den ældste historie:
Bl.a. P. Ramskov Andersen:
1 Odenses skygge, Odense 1999.

12



De første nybyggere
Tarups fødsel som villaforstad fandt 
sted i 1920'erne.

Da blev den første sammenhængende 
villabebyggelse opført langs Rugaards 
Landevej og Tarupvej samt på nye vil
laveje som Østrupvej, Gartnervænget 
(nu Solhaven) og Husmandsskolens 
Allé (nu Jeppe Aakjærs Allé). Bygge
riet tog fart, da Tarupgårds jorder blev 
udstykket.

I 1930'erne kom flere gadenavne på 
Tarup-kortet: Bakkevej, Jernbanevej, 
Skellet, Lykkevænget, Tarupvænget 
(nu en del af Eddavej), Korn vej, Roers 
Allé, Bygmarksvej og Rugvang.

Fra 1921 til 1935 blev indbyggertal
let i Paarup Sogn mere end fordoblet - 
på grund af nybyggerne i Tarup. Ind
byggertallet steg fra 1.134 til 2.563.

En ny forstad voksede op.

Murermestervillaer
Det var menigmand, der flyttede ind i 
forstaden med de enkle tofamilies 
murermestervillaer, datidens typehuse.

Handlende, håndværkere, funktionæ
rer og arbejdere fik her foden under 
eget bord. Ved at udleje den ene lejlig

hed kunne selv en arbejderfamilie få 
råd til at eje en villa i den nye forstad 
ved Rugårds vej.

Tarup fik således en bredere social 
sammensætning end Odenses sydlige 
villakvarterer, Hunderup og Rikkes- 
minde, hvor primært velhavere flyttede 
ind i arkitekttegnede enfamiliesvillaer.

Det fremgår af stillingsbetegnelserne 
i Odense Vejviser i 1920’erne og 
1930’erne, at mange lønningsposer 
blev hentet hjem til Tarup fra fabrik
kerne i det indre Odense.

Desuden arbejdede mange taruppere 
på Roulunds Fabriker og på tekstil-

Kort fra 1935 viser, at Tarup er blevet en forstad til Odense. I IL: Odense Vejviser.
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Postkort viser Husmandsskolen i Tarup og nogle af de første villaer på Husmandsskolens Allé (i dag Jeppe Aakjærs Allé).

fabrikken Mogensen & Dessau, begge 
med fabriksbygninger på Rugårdsvej, 
tæt på grænsen til Tarup.

Nyttehaver og -kældre
Tarups murermestervillaer havde både 
nyttehaver og nyttekældre. De afspejle
de en tid, da boligen ikke kun var for 
rekreation og restitution, men også 
husede lidt småproduktion til egen hus
holdning samt andre aktiviteter, som i 
dag købes hos professionelle vare- og 
serviceleverandører.

Villafolket dyrkede kartofler, gule
rødder, frugt og bær i haverne, og de 

snedkererede, vaskede tøj, lappede 
cykler osv. i villaernes kældre, der også 
indeholdt brændselsrum med koks og 
kul til kakkelovnen. Landlige hånd
værk, krejleri og anden nebengesjæft 
kunne således føres med ind i forstads
livet.

Nyttehaverne havde også økonomisk 
betydning. De gav - ligesom lejeind
tægten - et pænt supplement til et ofte 
stramt familiebudget, og de sikrede vi
taminer og sundhed.

Højkonjunkturen i 1960’erne for
vandlede mange tofamilieshuse. Efter
hånden som ejerfamilien fik råd til at 
bebo hele herligheden, blev de to lej
ligheder slået sammen.

Nyttekældre blev ryddet og vægge 
flyttet. Barer og gildesale sprang ind.

Nyttehaver blev til prydhaver med 
prangende blomsterbede, mens super
markeder overtog leveringen af frugt 
og grøntsager.

Fokus fra land til by
To kulturer stødte sammen, da Tarup 
blev til forstad. Tilflytterne havde 
andre interesser end den etablerede 
landbefolkning.

Derfor organiserede de tidligt et 
modspil til sognerådet, hvis flertal be
stod af landmænd og gartnere. De nye
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Der var god plads mellem husene, da Tarup blev til en villaforstad. Billedet 
til venstre viser Bakkevej 19 og sidevejen Kildetoften, set fra Jernbanevej 18. 
Billedet til højre er taget i 1930 på Roers Allé 5. Foto: P.L.A.

Husbyggeri på Roers Allé i 1930'erne.

Jernbanevej 33 og 35. Foto ca. 1930.
Jernbanevej fejrer Danmarks befrielse. 
Privatfoto 1945.

Foran købmandsbutikken på 
Rugårdsvej 127. Privatfoto 1946.

Forstadsidyl i Tarup anno 1950. Billedet er fra bygrænsen på Rugårdsvej. 1 baggrunden jernbaneoverskæringen 
ved Snapind Holdeplads. Foto: Stadsarkivet.
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villabeboere dannede i 1925 deres egen 
interessegruppe, Tarupforeningen, som 
argumenterede for bLa. gadebelysning, 
el- og gasforsyning, fortove, kloakker 
og skole - samt et moderne byfænomen 
som husnumre.

Det sidste krav var nemmest - og bil
ligst - at honorere. Husnumre blev ind
ført i Tarup i 1928.

Fokus flyttede efterhånden fra det 
landlige Paarup til det bymæssige Ta
rup - bedst illustreret i 1937, da sogne
rådet åbnede sit første kommunekontor 
og placerede det i lejede lokaler på 
Lykkevænget, en af de nye villaveje i 
Tarup.

Magten i sognerådet tilhørte gård
ejerne indtil 1936, da en radikal første
lærer afløste en Venstre-gårdejer som 
sognerådsformand.

Venstre, repræsenteret ved Stegsted- 
gårdejeren Johannes Rasmussen, sad 
igen for bordenden fra 1950 til 1961. 
Derefter gik herredømmet over til 
’’byfolk”.

Børnerigt kvarter
Senere folketingsmedlem Morten Lan
ge (født 1919) var barn i den nye for
stad og vidne til Tarups vokseværk. 
Hans forældre var forstanderpar på 
Fyns Stifts Husmandsskole. Morten 
Lange skriver i sine erindringer:

”Der var mange børn i de små par
celler i Husmandsskolens Allé og på 
Rugårdsvej. Husmandsskolens store 
territorium var et tiltrækkende aktiv. 
Den udvalgte flok havde organiseret 
sig med en høvding ved navn Carlo, 
jeg var stedfortrædende høvding. Vor 
største indsats var at bygge et blokhus 
af granstammer, jeg som 10-årig ind
købte hos baronen på Langesø. Huset 
blev bygget i en fjern ende af Hus
mandsskolens skov. Carlo var søn af en 
tysk glaspuster og var selv arbejds
dreng på glasværket.”

Sognerådsmedlem Johannes ’’Josse” 
Rasmussen, Paarup, husker forvandlin
gen af Tarup-Paarup således:

”Der er sket en kolossal udvikling.

Den startede, mens min far (A. P. 
Rasmussen, red.) var sognerådsfor
mand fra 1929 til 1936. I den periode 
blev især Tarup udbygget. Tarup blev 
udstykket fra Tarupgård, og der blev 
bygget meget i 1930’erne.”

Men tiden var også præget af ar
bejdsløshed og store sociale forskelle.

Johannes Rasmussen: ’’Dengang var 
der megen arbejdsløshed. Der var vir
kelig fattige mennesker til. Sognerådet 
købte hver uge en ko eller to, som blev 
slagtet på et slagtehus ude i Villestofte. 
Så kunne de arbejdsløse henvende sig 
og få oksekød.”

Anne Kryger Larsen (født 1932) 
voksede op på Rugårdsvej. Hun fortæl
ler: ’’Forstaden Tarup levede sit eget 
liv. Der var langt både til Odense og til 
Paarup, som dengang var en landsby. 
Vi havde vore egne samlingssteder, 
Tarup Skole og Husmandsskolen, hvor 
der var mange aktiviteter. Som unge 
sad vi også gerne omkring ’’Paraply
en”, hvor mange har fået deres første 
kys.”

Paarup Kommune havde fra 1937 til 
1957 "rådhus" på Lykkevænget 13.

Tarup fik i mellemkrigstiden nye villaveje, f.eks. Roers Allé.
Foto: Lars K. Mikkelsen 2001.
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Tarups første nybyggerbølge 
var præget af tofamilies-villaer. 
Øverst hjørnet af Rugårdsvej 
og Roers Allé.
Nederst typiske murermestervillaer 
på Østrup vej.
Foto: awb 2001.
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Gensyn
Harald Balslev, præstesøn fra Paarup 
Sogn, beretter i 1947 om sit gensyn 
med Tarup og Paarup:

”Nu i denne sommer var jeg fra 
Odense en cykletur ude i sognet. Jeg 
var ikke ukendt med de store foran
dringer, der for længst er foregået med 
min barndoms vej, men undres dog sta
dig over, hvor stor den er: Ud til Tarup 
én uafbrudt forstadsbebyggelse, og sel
ve den lille by med de tre gårde og de 
ligeså få huse nu en stor villaby med 
mange gader og stednavne. Mærkeligt 
nok ligger præstegården endnu for
holdsvis fredeligt omme for sig, omgi
vet af sin have og sin skov. Den er ikke 
præstegård længer, en ny er bygget 
oppe ved kirken. En mand fra Odense 
har købt den gamle som lystejendom 
og kostet meget på at bevare den væ
sentlig i den oprindelige skikkelse.”

Den cyklende præstesøn havde næp
pe forestillet sig, at Tarup og Paarup 
stod foran endnu en revolution, efter
krigstidens byggeboom, der forvandle
de de sidste marker til villahaver.

Den første større efterkrigsbebyg- 
gelse fik Tarup i begyndelsen af 
1950’erne, da marker syd for Ru
gårdsvej blev skåret ud i villaparceller.

1 det sydligste Tarup, som i øvrigt til
hører Bolbro Sogn, skrev det såkaldte 
’’digterkvarter” sig ind i landskabet - 
med gadenavne opkaldt efter nu glemte 
bondeforfattere som Thyregod, Bauditz 
og Zakarias Nielsen.

Men forstaden var stadig kun en lille 
udposning på selve Odense. I 1960 
rummede Paarup Sogn 859 en- og to
familieshuse samt 65 lejligheder. Den 
kendsgerning skulle det følgende årti 
fuldkommen forandre.
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Gartnerier prægede Tarup inden byggeboomet i 1960'erne.
Her ses Jens Hansens gartneri på Rugårdsvej 228. Foto ca. 1949.

Mange taruppere hentede lønningsposen i fabriksområdet ved Rugårds vej.
Her lå Roulunds Fabriker og væveriet Mogensen & Dessau, hvis bygninger i 1955 
blev overtaget af Nordisk Tekstil Væveri. Øverst til venstre ses Tarup 
med de mange tofamilieshuse fra 1920'erne og 30'erne. Foto 1955.



En tysker i Tarup

Den tyske væver Lucien Fleig (til højre for huset) drog på valsen og endte 
i Tarup, hvor han hyggede ” Landlyst” på Rugårdsvej. I dag har 
en støvsugerforretning overtaget huset. Privatfoto 1917.

En stolt familiefader, Lucien Fleig, der indvandrede fra Tyskland og slog rødder 
i Tarup, poserer i baghaven sammen med sin danske kone og deres seks børn. 
Privatfoto 1921.

Navere. Sådan kaldte man i Nordeuro
pa de håndværkssvende, der vandrede 
rundt i nabolandene og søgte arbejde, 
hvor de kom frem.

At gå på valsen, som det hed, var en 
del af uddannelsen. En svend kunne 
ikke blive mester, før han havde op
holdt sig mindst tre år i udlandet. 
Sådan var reglerne indtil begyndelsen 
af 1900-tallet.

Megen romantik knytter sig til naver
nes vandringer ud i friheden og det 
uvisse. Én af dem, der søgte lykken på 
landevejene, hed Lucien Fleig.

Væver på valsen
Han blev født i 1871 i Alsace, et stykke 
land, der ofte har været kastebold mel
lem Tyskland og Frankrig. Dengang 
var det tysk. I dag er det fransk. Lucien 
talte begge sprog flydende.

Som udlært væver vandrede han ud i 
verden og havnede i Kiel, hvor han fik 
hyre på et skib, der sejlede til Køben
havn. Dér fik han arbejde på et væveri 
og blev gift med en københavner.

Men lykken gemte sig længere vest
på. Lucien Fleig og fru Theodora rejste 
i 1899 til Odense, hvor manden blev 
ansat på tekstilfabrikken Mogensen & 
Dessau.

Det var en stor dag, da sparsommeli
ge Lucien Fleig og Theodora i 1910 
kunne bygge eget hus, tæt på tekstil
fabrikken og alligevel ude på landet, på 
Rugaards Landevej.

Huset blev naturligvis døbt Landlyst. 
I dag hedder det Rugårdsvej 234.

En anden længe ventet og hårdt til
kæmpet mærkedag oplevede væveren, 
da han i 1914 fik dansk indfødsret.

For at opnå denne udmærkelse måtte 
han først skaffe en lang række erklæ
ringer fra nær og fjern. To gode Tarup-
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Mange Tarup-villaer fik en tilbygning med butik, feks. Rugårdsvej 202, 
hvor familien Fleig i 1935 åbnede en cigar- og bladkiosk. Foto: P.L.A.

borgere, en blegemester og en køb
mand, skrev under på, at Fleig havde 
’’ført et hæderligt og ædrueligt levned”, 
og at ”han er det danske sprog fuld
kommen mægtig”.

Fleig mestrede nu tre sprog. Han 
købte dagligt en dansk avis for at lære 
sit tredje tungemål.

Arbejdsgiveren, Mogensen & Des- 
sau, attesterede, at den tyske væver var 
både ’’respektabel, flittig og pligtopfyl
dende”.

Fleig kunne også bevidne, at han 
aldrig havde modtaget fattighjælp eller 
understøttelse fra hjælpekassen, og der
med var vejen banet for at blive rigtig 
dansker.

Efterkommerne på 
Rugårdsvej
Lucien og Theodora fik seks børn, der 
alle gik på Paarup Skole.

Deres ældste søn, Holger Lucien 
Fleig, købte ligeledes grund i Tarup, 
hvor han byggede et tofamilieshus på 
Rugårdsvej 64 (nu 202).

Holger gik i faderens fodspor og 
arbejdede på Mogensen & Dessau, 
men døde i 1935 som kun 36-årig.

Enken Carla solgte cigarer og uge
blade i en lille tilbygning til huset, lige 
indtil 1967, da hun opgav kampen mod 
supermarkeder og omsætningsafgift.

Også tredje generation blev taruppe- 
re. Da Ebbe Lucien Fleig i 1953 gifte
de sig med Bente fra Skibhuskvarteret, 
flyttede hun ind hos Ebbe og hans mor, 
i lejligheden på første sal på Rugårds
vej 202. Dér blev de boende indtil 
1987.

”Da vi blev gift, kendte jeg overho
vedet ikke Tarup, men jeg blev positivt 
overrasket,” fortæller Bente Fleig (født 
1932).

”Det var et stille og roligt kvarter 
med et utal af butikker. Næsten i hvert 
eneste hus på Rugårdsvej var der butik.

"Toeren”s endestation var centrum i 
Tarup. På Tarupvej 2 (huset på 
billedet) fandtes både en slagterbutik 
og Tarup Varehus. Til venstre Bente 
Fleig. Privatfoto 1954.

Det samme var der på mange gadehjør
ner på sidevejene. Der var slagtere, 
bagere, købmænd, gartnere og special
butikker for alt, hvad man havde brug 
for. Alle indkøb foregik på Rugårdsvej 
- med en barnevogn som indkøbsvogn.

Sådan var det lige indtil slutningen af 
1960’erne, da en masse butikker, inklu
sive vores egen families cigarforret
ning, lukkede, og vi allesammen gik 
over til at handle i Tarup Center.

Vi mistede alle de små mødesteder. 
Småbutikkerne var dér, hvor naboer 
mødtes og fik en snak, ofte en lang 
snak. Der var ingen kassedamer, der 
ventede,” husker Bente Fleig.

Butikkerne døde. Det samme gjorde 
væveriet Mogensen & Dessau, som 
knyttede sin sidste tråd i 1953.

Men familien Fleig var levedygtig. 
Det tyske efternavn har i dag otte ind
rykninger i den odenseanske telefon
bog. Altsammen fordi en væver gik på 
valsen og fik hyre på et skib i KieL
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Møllerens hus med vingesus
En af de ældste Tarup-villaer skiller sig 
ud fra alle andre: Villa Hera på Ru
gårdsvej 160. Den har grundplan som 
et kvadrat, men taget er ottekantet.

Carl Pedersen, der havde været møl
ler i Marslev, byggede det særprægede 
hus i 1920. Han oprettede et gartneri 
og et hønseri og opkaldte privatboligen 
efter guden Zeus’ hustru, Hera.

Villa Hera ligner en mølle. Kun vin
gerne mangler. Men de har ofte været 
til stede i overført forstand. Der var 
kulturelt vingesus i den mytologiske 
villa. I husets midterrum var der højt til 
loftet og plads til flygel. Rummene til 
at sove og spise i blev lagt udenom.

Datteren Inger overtog Villa Hera, da 
gartner Pedersen døde i 1940. Hun tog 
navneforandring til Mølving. Sig nav
net på fynsk, og det lyder umiskende
ligt som møllevinge.

Inger Mølving blev pianist og kom
ponist. BLa. leverede hun hvert år en 
march til Det fynske Livregiment. Des
uden skrev hun musik og spillede selv 
til talrige amatørforestillinger.

Fru Mølving var en markant Tarup- 
personlighed: fraskilt, cigarrygende, 
selverhvervende - og mor til otte børn.

Et af børnene hed Anne. Hun fortæl
ler: "At vokse op i Villa Hera var 
meget specielt. Det var et samlingssted 
for både børn, unge og voksne.”

Liv og glade dage
"Al den sang og musik trak som en 
magnet. Børn og unge kom for at få 
klavertimer hos min mor. Og de voksne 
kom bl.a. for at få skrevet lejligheds
viser til bryllupper og konfirmationer.”

Døren var altid åben i Villa Hera. De 
eneste, der ikke fik lov at komme ind, 
var tyske soldater. ’’Under krigen hav
de de okkuperet Snapind Station, og

Villa Hera på Rugårdsvej har facon som en mølle. Manden, der i J920 
hyggede huset, havde været møller i Marslev. Foto: awh 2001.

når de gik aftentur, stoppede de tit op 
og lyttede til musikken. Det hændte, at 
min mor forbarmede sig og spillede en 
tysk melodi for dem, men ind kom de 
aldrig.”

Opfindsomheden var stor i Villa 
Hera. ’’Under krigen dyrkede vi tobak i 
haven og rullede vore egne cigarer. 
Min mor var jo storryger og røg mange 
af dem selv, men vi leverede også til 
cigarforretninger inde i Odense.”

Foretagsomheden gik i arv. Anne fra 
møllerens hus forvaltede senere arven 
som den, der skabte kulturelt vingesus i 
Tarup-Paarup. Hun og hendes mand, 
Mogens Kryger Larsen, blev folke
oplysningens forældre i forstaden; de 
grundlagde i 1962 Paarup Aftenskole.

Cigarrygende Inger Mølving - en 
personlighed, som alle kendte i Tarup- 
Paarup. Her spiller hun til sin egen 
70 års fødselsdag i Hjemmebageriets 
selskabslokaler, Rugårdsvej 159. 
Privatfoto 1959.
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Den store forvandling
Der var så dejligt ude på landet. Kornet 
stod gult, havren grøn, høet var rejst i 
stakke nede i engene mod Ryds Å. Tra
fikken på Rugårdsvej var sindig.

Men der blev endnu dejligere i det 
nye Tarup-Paarup, hvor ligustre, cy
presser, tujaer og spirea omkranser 
rosenbede og stauder i flor samt trim
mede plæner, og bilen hviler ud i car
porten.

Den gennemgribende forvandling af 
Tarup-Paarup skete i årtiet mellem 
1960 og 1970. Da blev landsognet kys
set af udviklingen og foldede sig ud 
som en moderne forstad.

Tarup, Paarup og Snestrup befandt 
sig i frontlinjen. Lige midt i historien 
om dengang, de fleste danskere fik 
bedre boliger, og mange fik egen flise
terrasse.

I tal kan eventyret udtrykkes sådan. I 
1960 boede der 3.182 personer i Paa
rup Sogn. Ti år senere var tallet næsten 
tredoblet til 9.227.

Denne folkevandring var Paarup 
langt fra ene om at lægge jord og sogn 
til. Mange steder i Danmark skete den 
samme bevægelse, som hang nøje sam
men med den stærkt øgede økonomiske 
velstand. Danmark fik i 1960’erne over 

dobbelt så mange nye ejerboliger som i 
tiåret før.

Tusindvis af familier, som boede i - 
eller var vokset op i - tætte bykvarterer, 
måske endda i dårligt byggeri, fik 
mulighed for at erhverve egen bolig i 
byernes periferi. Eller de fik mulighed 
for at leje sig ind i nyopførte boligkar
réer med altaner i lyse og åbne områ
der.

Samtidig skete en vandring fra land
distrikterne og landsbyerne ind til byer
ne og deres nye attraktive forstæder.

Det var de gode tider, der ifølge lan
dets politikere kun kunne blive endnu 

Da Paarup Rådhus var omgivet af marker Foto ca. 1961, Stadsarkivet.
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bedre, med høj beskæftigelse og infla
tionsøkonomi, som gjorde anskaffelse 
af fast ejendom til en leg. Gode låne
muligheder. Og renterne? De lod sig jo 
trække fra. Se det var et rigtigt eventyr!

Go west
Befolkningen voksede stærkt i kraft 
af et stort fødselsoverskud. Vi blev 
640.000 flere i Danmark fra 1953 til 
1974.

1960’erne var årtiet, da de store år
gange, der var født under eller lige 

efter Anden Verdenskrig, begyndte at 
stifte selvstændigt bo.

Altsammen krævede det plads. Lys. 
Luft. Nye omgivelser. Det var, som om 
vi begyndte forfra på den bare mark, 
som forfatteren Tage Skou-Hansen har 
udtrykt det.

Samtidig gav de nye økonomiske 
tider danskerne mulighed for at anskaf
fe sig et lille firhjulet vidunder. Folke
vogn, Renault Dauphine, Fiat 600, 
Morris Mascot, Austin Partner, Ford 
Anglia for den lille familie. Ford Tau- 
nus, Cortina, Opel Rekord, Volvo 544 
eller Amazon for den lidt mere ambi

tiøse. Garagen og carporten blev 
almindelige sidebygninger.

Bilen og boligen blev det nye mak
kerpar i dansk velstandsliv. I 1953 
kørte der 150.000 biler i Danmark. 20 
år senere var bilparken vokset til 
1.233.000.

Danskerne blev mobile i løbet af 
1960’erne. Nu kunne de drage på 
weekend. Måske endda med efter- 
spændt campingvogn.

De kunne også bosætte sig længere 
væk fra arbejdspladsen. En ny frihed 
havde indfundet sig. Friheden til at 
pendle i egen bil.

Ti år senere er en moderne parcelhusforstad skudt op af landbrugsjorden. Foto ca. 1970, Stadsarkivet.
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Det gigantiske nybyggeri betød, at 
byernes hidtidige grænser blev opløst.

Det bymæssige landskab flød, kon
kret og billedlig talt, ud i det ellers 
landbrugsprægede opland. En folke
vandring ud på prærien. Go west!

Den tredje form
Det er hyggeligt at nærme sig et parcel
husområde, for pludselig dukker de 
frem over bakkekammene, de mange 
små gavle og tage, som små nisser der 
titter.

Det store byggeri af parcelhuskvarte
rer opløser den gamle, kulturelle og 
landskabelige modsætning mellem land 
og by. De pæne, praktiske, hyggelige 

og fredelige, grønne kvarterer ligger 
lige midt imellem. De udgør en slags 
tredje form, som er forskellig både fra 
den traditionelle landbokultur og fra de 
traditionelle bykulturer.

Det særlige ved den tredje form er, at 
den udnytter kvaliteter fra både land og 
by. Der er åben himmel, fred og fordra
gelighed bag de klippede hække. Man 
kan kratte i jorden, forme et par bede, 
snuse til det nyslåede græs. Måske dyr
ke gulerødder, persille og solbær. Det 
er værdier og forestillinger, som man 
traditionelt forbinder med det gode liv 
på landet.

Samtidig er forstaden bynær. Butik
kernes bugnende udbud ligger lige om 
hjørnet. Det samme gør institutionerne, 
sportshallen, fritidsfaciliteterne.

Sådan et paradisisk mellemrum mel
lem landlig idyl og bystress er Tarup- 
Paarup.

Velkommen til Paarup
I den lille vejviser ’’Velkommen til 
Paarup Kommune” fra 1969 bydes de 
mange nye tilflyttere velkommen af 
sognerådsformand Lennart Larson og 
af sognepræst Johs. Th. Nielsen. Begge 
er optaget af forandringerne og af at 
skabe forbindelse mellem tradition og 
fornyelse.

Larson skildrer kommunens herlige 
muligheder og slutter: “Det er vort håb, 
at vore nuværende borgere - trods den 
voldsomme udbygning - fortsat vil føle

Tusinder fandt deres eget "Hyggebo ” som her på Saxovej i det paradisiske mellemrum mellem landlig idyl og bystress. 
Foto: Lars K. Mikkelsen 2001.
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sig hjemme i kommunen, og at dette 
også må blive tilfældet for vore nye til
flyttere.”

Sognepræsten skildrer i sit indlæg 
ligeledes opbrudstiden i forhold til tra
ditionerne: “Vi har en dejlig kirke i

Lokkende reklamer bød 1960'emes nybyggere velkommen til de nye udstykninger 
mellem land og by.

Paarup, en rigtig museumsgenstand fra 
middelalderen. Men til forskel fra 
andre museumsgenstande er den hver
ken gemt eller glemt. (...) Kirken er 
hverken gammeldags eller moderne. 
Den er hævet over tiden, men samtidig 
solidt plantet i den, midt i livet, også 
det moderne menneskes liv. (...) Sognet 
vokser. Derfor er der planer både om 
en ny kirke ved bycentret og om flere 
medarbejdere.”

Der var grund til eftertænksomhed. I 
løbet af 1960’erne opførtes mere end 
2.000 boligenheder i Paarup Kom
mune. Boligforeninger byggede blokke 
ved Solgårds vej og Saxovej. Resten af 
markerne mellem Ryds Å og grænsen 
til Odense blev et parcelhus-eldorado.

Mens byggeriet tog fart, skete det 
afgørende skift fra landbosogn til for
stadskommune. Samtidig tabte de små, 
hidtil eksisterende landsbymiljøer de
res sidste funktioner, som blev overta
get af moderne, byprægede service
centre.

Som ét af tidens vartegn byggede 
Paarup Kommune i 1957 nyt rådhus 
ved Rugårds vej. En cigarkasse midt på 
en mark, kaldte man drillende det ny 
rådhus.

Den store tilflytning medførte også et 
nyt alderdomshjem, Solgården i Tarup 
(1959). Så var der to cigarkasser på 
marken, fortsatte folkeviddet.

Derefter fulgte to nye skolebyggerier 
i Tarup og i Paarup (1962 og 1963), 
egen fjernvarmecentral (1963), en ny 
børnehave på Tarupgårdsvej (1965), en 
politistation på Tarupvej (1967), en ny 
idrætshal i Paarup (1968) og et nyt 
plejehjem i Paarup (1969).

Et andet symbol på de nye tider og 
den stigende velstand var åbningen 
i 1968 af Odenses - og provinsens - 
første, moderne butikscenter, Tarup 
Center.
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Ved jorden at blive
Det var to københavnere, der blev fød
selshjælpere for Tarup-Paarups store 
forvandling i 1960’erne.

Den ene var Lennart Larson, fabri
kant og fra 1964 sognerådsformand.

Den anden var Jens Preben Koch, 
civilingeniør og byggematador.

Koch er den bygmester, som har 
opført Hest huse i Odenses 1000-årige 
historie.

Han levede af en drøm. Arbejdernes 
og middelstandens drøm om at skifte 
lejligheden ud med eget hus. Drømmen 
står materialiseret i Tarup-Paarup.

Men starten på byggeeventyret var 
ikke ukompliceret. Det landmandsdo
minerede sogneråd nærede en vis skep
sis mod Kochs planer. Ganske vist så 
man gerne, at han skabte byggeri og 
aktiviteter. Men det skulle ske stille og 
roligt og helst på de jorder, der ikke var 
alt for gode til dyrkning.

Sådan kom det ikke til at gå. Køben
havneren forvandlede den gode land
brugsjord til forstadsparceller i et tem
po, som ingen i det gamle sogneråd 
kunne forestille sig.

Byggesagernes tid
Koch startede ellers sin byggefest i 
Paarup Kommune beskedent. Hans før
ste byggetilladelse fra 1958 vedrørte 
såmænd et selvbetjeningsvaskeri med 
tre vaskemaskiner, centrifuge og et 
toilet på Rugårdsvej 167. Det var i 
øvrigt en fremsynet tanke. Det ene 
møntvaskeri efter det andet åbnede i 
1960’erne rundt om i boligkvartererne.

Det var en ny epoke, der i 1958 be
gyndte i Paarup Kommunes historie. 
Byggesagernes tid.

Jens P. Koch købte dette år flere går
de i området med henblik på at udstyk
ke og bygge, blandt andre Ensomhed 
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og Lykkegård samt resterne af Sogne
fogedgården, der allerede var delvis 
udstykket. I 1959 søgte han om tilla
delse til at udstykke og byggemodne, 
blandt andet på jord, som ikke lå i den 
såkaldte inderzone, der på forhånd var 
reserveret til byudvikling.

Inderzonen var for snæver for Kochs 
visioner. Derfor søgte han dispensation 
for områder af mellem- og yderzone. 
Det afslog sognerådet efter lange 
diskussioner i september 1959. I afsla
get hedder det, at “bebyggelsen skulle 
komme indefra, så man fik en samlet 
bebyggelse”.

Koch kontaktede Boligministeriet, 
som omstødte sognerådets afgørelse. 
Han fik derefter sine dispensationer og 
tilladelser. Den afgørelse blev start
skuddet til Tarup-Paarups forvandling.

Koch skaffede ikke alene tusinder af 
skatteborgere til kommunen. Han flyt
tede også selv til sognet i 1962, da han 
indtog Lykkegård i Snestrup. Gården 
kunne stadig have ligget i den lille 
landlige enklave, som i dag hedder Ved 
Kæret, men den brændte under en bøl
ge af pyromanbrande i 1964.

Da der også skete et drab samt et 
drabsforsøg i forstaden, begyndte me
dierne at tale om “det fynske Dallas”. 
Der var tilsyneladende omkostninger 
ved den hastige forvandling. Måske 
opstod der en slags westernstemning i 
den hurtige bevægelse vestpå.

Veje og vænger
Gader, veje og vænger spirede frem i 
det nye Tarup, bue efter bue, som når 
en sædemand strør sine korn med blø
de armbevægelser.

Først faldt ædelstensnavnene Juvel
vej, Rubinvej og Turkisvej på plads i 
1960. Næste strøg ud over den bare

mark fik navne efter Lykkegård, hvis 
matrikler hermed blev bebygget, samt 
efter nogle lokale landsbystrukturer i 
det Snestrup, som nu blev til forstad: 
Lykkegårds vej, Bytoften og Hyldesten
ten opstod i 1963.

Dernæst fulgte det store træk i form 
af fuglenavne fra den lange, buede 
Fuglebakken i 1964 til Bekkasinvej i 
1968, der blev den foreløbigt sidste i 
det fuglekvidder.

Samtidig voksede i Paarup en gruppe 
af veje opkaldt efter islandske eller 
oldnordiske navne samt planeter og 
stjerner. Ind imellem blev det til land
brugsleksikalske navne som Lupinvej, 
Lucernevej og Hvidkløvervej.

Tarup-Paarup groede. Naturen, land
brugslandskabet og udblikket til uni
verset blev fastholdt i navngivningen 
og givet videre i dåbsgave til de nye 
vænger og veje.

Små gadeskilte sikrede orienteringen 
i det nye landskab og rummer samtidig 
en erindring om det gamle.

Under jorden
Husrækker, gader og veje følger ikke i 
udpræget grad de oprindelige højdefor
hold i terrænet. Herregud. Markerne 
lod sig planere med gummiged og bull
dozer.

Men hvad er det så, der organiserer 
husrækkerne og vejenes forløb? Svaret 
er, at kloakker, fjernvarme samt vand
forsyning spiller en stor rolle for den 
nuværende byplan.

Koch byggemodnede store områder 
foran byggemaskineriet. Derved sikre
de han og kommunen sig, at lov- og 
regelgrundlaget var i orden, og at byg
geriet ikke kom til at støde på hindrin
ger, når først det rullede.

Således blev store jordarealer rodet



Veje og vænger spirede frem i Tarup-Paarup i 1960’erne. Vejnettet har næsten ikke ændret sig siden.
Dog er Rismarksvej senere ført igennem til Næsby. Kort fra bogen "Velkommen til Paarup Kommune", 1969.

rundt. Kloakker, el- og telefonkabler, 
vand- og fjernvarmerør blev lagt i jor
den. Klar til husenes ankomst.

Gader og veje blev planlagt i forbin
delse med underjordisk arbejde. Det 
lille hus på prærien blev forbundet med 
omverdenen i et stort praktisk, under
jordisk forbrugerfællesskab. Vand, var
me og el ind. Affald og spildevand ud. 
Kommunikation begge veje.

Over jorden
Over jorden ligger husene på række, 
gader og vænger vinkelret på hinanden 
i et stadig mere fintmasket net. Der er 
de større veje, der som pulsårer og 
vener bringer trafikken ind og ud i sto
re, rytmiske bevægelser: Rugårdsvej, 
Tarupvej, Paarupvej. Dernæst flader 
pulsårernes pendulrytme ud og bliver 
til et fintmasket system af kapillærrør i 
de mange, små, hyggelige vængesyste

mer, hvor biler enten ikke kan køre 
igennem eller tvinges ned i hastighed.

Vængerne på Fuglebakken, Musvå
gevej, Ørnevej, By toften osv. kan, når 
man ser dem på et kort, virke som arri
ge tænder i en bidende mund. Men be
søg kapillærerne. Der leves livet, hyg
geligt roligt, hver familie i sin bolig.

Tarup-Paarup er bygget som et hjer
tesystem eller som en lunge. Dets puls, 
dets åndedrag, er et fint billede på livet 
i det moderne forstads-Danmark.

27



Byens bryn
Ligesom der er skovbryn, så findes der 
bybryn. De fleste bybryn er i dag plan
tageformede. De dannes af typehuse, 
der ligger som opmarcherede tavse 
vogntog, der er stoppet midt i nybyg
gertidens gigantiske vandrebevægelse. 
Princippet i parcelhusbyggeriet er som 
i plantagen. Række på række på række. 
Og da byggevedtægter om højde, 
grundstørrelser og afstande til skel er 
overholdt, ligesom materialer og for
skellige præfabrikata er ens i serielt og 
samtidigt byggeri, opstår indtrykket af 
kloning. Det lille hus i flertalsform.

Gadebilledet i det moderne Tarup- 
Paarup domineres af gentagelse. Af en 
repetition af boligenheder langs en 
byggelinje. Ensartetheden falder i øjne

ne. Både bebyggelsens samlede frem
træden og de enkelte boliger præges af 
homogenitet. Af drømmen om det tid
løse, homogene og konfliktfri samfund, 
et af 1960’ernes sociale idealer.

Privat og anonymt
Boligernes ensartede anonymitet giver 
en høj grad af privathed, som under
streges af hækkene omkring de små 
parceller. Bag hækkene udfoldes pri
vatlivet.

Der er ingen offentlig sfære i Tarup- 
Paarups moderne boligkvarterer, bort
set fra veje og fortove. Kontakt opnås 
ved at overskride barriererne, hækkene. 
De fritliggende parcelhuse vender som 
regel gavlen ud mod vejen. Hoved

døren er anbragt på siden af huset, 
trukket tilbage fra offentlig kontakt.

Rækkehusene vender derimod - na
turligt nok - deres ansigter ud mod 
gaden. Deres forhaver danner en over
gang mellem privat og offentlig sfære.

Forhaverne henligger oftest som 
bede eller plæner, der kræver mindst 
mulig pasning, så man ikke behøver at 
opholde sig synligt ud til vejen.

Bebyggelsesplaner er ikke bare en 
måde at arrangere boliger på. De er 
også udtryk for en bestemt samfunds
opfattelse. Parcelhusene og rækkehuse
ne opfyldte danskernes ønske om livs
kvalitet for få penge. Men flytningen til 
forstæderne medførte også et opbrud 
fra en livsform, fra et socialt netværk. 
Opbruddet skabte en rodløshed, som 
eftertiden siden har måttet reparere.

Tarup-Paarups parcelhusveje er præget af gentagelse, privathed og anonymitet. Gavlene vender ud mod fortovet. Hoveddørene 
er anbragt på siden af husene, trukket tilbage fra offentlig kontakt. Livet leves bag hække. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Folkevandringen
Næsten enhver familie kunne i 
1960’erne rejse en indskudskapital på 
nogle få tusinde kroner, som det koste
de at erhverve et Koch-hus. Ellers kun
ne man låne.

Men hvem var alle disse nybyggere 
på den vestlige prærie med de mange 
ornitologiske navne og form som en 
udspændt fuglevinge?

Historikeren Søren Eigaard skriver 
om tilflytterne i ’’Odense bys historie”:

“Folk begyndte at flytte fra købsta
den og ud til forstæderne, mens de 
bibeholdt deres arbejde i Odense. Det 
var overvejende yngre ægtepar, som på 
denne måde virkeliggjorde deres drøm 
om eget hus, og det kunne ske i forstæ
derne.”

Paarup Foreningen foretog i slutnin
gen af 1960’erne en undersøgelse 
blandt sine medlemmer. Den viste, at 
medlemmerne fortrinsvis var yngre par 
med børn, at de hovedsagelig havde 
funktionærstillinger samt uddannelser 
over gennemsnittet.

Fhv. kommunesekretær Orla Vester- 
led siger på en båndoptagelse fra 1997: 
”Det var den brede mellemklasse, folk 
i nogenlunde faste stillinger. Der var 
mange tilfælde, hvor både mand og 
kone gik på arbejde.”

Folkevandringen betød, at det centra
le Odense blev udtyndet, og at køb
stadskommunen mistede skatteborgere.

Odense Kommune så på denne ud
vikling med bekymring. Måske blev 
det bedst udtrykt af den socialdemokra
tiske viceborgmester Georg Jørgensen, 
der ifølge Søren Eigaard skal have 
sagt, at Odense efterhånden var som 
“en indeklemt husmand”.

Udviklingen rykkede fra centrum til 
periferien. Og her kendte Paarup Kom
mune sin besøgelsestid.

Byggefirmaer "lokkede" unge familier fra byen ud til forstæderne. 
Her ses Jens P. Kochs rullende salgskontor foran Odense Rådhus. 
Foto 1963, Stadsarkivet.
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Bilen og boligen blev 1960'ernes makkerpar. Øverst vasker Fuglebakke-beboeren 
Leif Andersen sit lille vidunder, en ny Fiat 600. Nederst fjernes markens sten, 
inden parcellen kan forvandles til villahave. Privatfotos 1967.

Paarup blev den af omegnskommu
nerne, der voksede hurtigst. Der skete 
fra 1960 til 1968 en befolkningstil
vækst på 224 procent.

Mange af Tarup-Paarups tilflyttere 
kom fra Odense Kommune, der blev 
tappet for giftefærdige og nygifte.

På den bare mark
Anne-Lisbeth og Leif Andersen flytte
de i 1967 ind i et splinternyt rækkehus 
på Fuglebakken.

”Her bliver vi boende. Vi har skov, 
og vi har å. Vi er tæt på det landlige, og 
alligevel bor vi i en storby,” siger 
Anne-Lisbeth, der er dagplejemor.

”Jeg var kun 20 år, da min mand 
overraskede mig med en gave. Han 
havde købt et Koch-rækkehus. Det var 
noget af en omvæltning for os begge.”

Anne-Lisbeth kom fra Bornholm. 
Leif boede hos sine forældre i en lejlig
hed i Bolbro i Odense Kommune.

”Men vi faldt hurtigt til i Tarup- 
Paarup. Det var let at komme i snak 
med naboerne og få venner i kvarteret. 
Det skyldtes nok, at alle var i samme 
situation. Vi var allesammen tilflyttere, 
og de fleste var unge par i 20’erne.

Vi nød at se det hele blomstre op på 
det, der havde været en bar mark.”

Huslejen var overkommelig i et 
Koch-hus. Anne-Lisbeth og Leif betal
te 740 kroner om måneden.

Med årene har de fået mere for pen
gene. Som andre taruppere tilhører de 
gør-det-selv-folket. To gange har de 
udvidet med ’’velfærdsknaster”, så 
deres enderækkehus er vokset fra 84 til 
130 kvadratmeter.

De har slået rod i den unge forstad. 
Både deres børn og deres børnebørn 
kender Tarup Skole indefra. ”Vi skal 
aldrig væk fra Tarup-Paarup.”
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Det store rejsegilde
Private byggefirmaer havde kronede 
dage i 1960’erne i det nordvestlige 
Klondyke. Årtiet var ét stort rejsegilde.

Firmaer som Eurodan, Villa de Luxe, 
TV Huset, Høm Typehuse og Amstrup 
& Baggesen, der lovede færdigt hus på 
40 dage, fik byens håndværkere til at 
tømre og mure om kap med inflatio
nen.

Men langt de fleste etplanshuse i 
Tarup-Paarup havde Jens P. Koch som 
bygmester.

"Optimismen var kolossal i de gode 
byggeår," fortæller Poul Grønborg 
Christensen (født 1921). Han blev an
sat hos Jens P. Koch i 1947 og var såle
des med, fra den første mørtel stivnede. 
Fra 1970 var han firmaets administre
rende direktør.

"Da vi var flest i firmaet, var der 
omkring 600 ansatte. Alle følte sig 
knyttet sammen af en optimisme og tro 
på sagen. Vi kunne næsten gå på van
det og byggede vel i grunden et stykke 
danmarkshistorie."

Beskyttet af et stort telt kunne byggefirmaet Jens P. Koch opføre sine huse i 
Tarup-Paarup på alle årstider og i al slags vejr. Foto 1966, Stadsarkivet.

Ideerne stod i kø
"Koch var dynamisk og visionær. Næ
sten hver uge var der nye ideer til pro
jekter. Ideerne stod nærmest i kø. Må
ske var én af de betydeligste funktio
ner, vi andre havde, at sortere i hans 
ideer. Men den grundlæggende idé 
holdt," siger Grønborg Christensen.

"Koch ville skabe et alternativ til det 
sociale byggeri, som var altdomineren
de lige efter Anden Verdenskrig. Han 
ville bygge huse, der kunne erhverves 
af middelstandsfamilien for en meget 
beskeden udbetaling.

Firmaets store succes lå i at kombi
nere kvalitet med særlige finansierings
modeller. Firmaet tilbød at foretage

prioritering og ordne alle udgifter, så 
folk kunne forholde sig til faste ydel
ser, som de kendte, når de skrev under 
på en slutseddel.

Firmaet sendte hver termin en op
gørelse til folk, så de kunne se, hvor de 
var henne med deres økonomi. Det var 
en meget fremsynet idé. Det er, hvad 
alle kreditforeninger gør i dag.

Det er bemærkelsesværdigt, at der 
praktisk talt aldrig fandt tvangsauktio
ner sted," fortsætter Grønborg Chri
stensen. "Hvis en kunde havde beta
lingsproblemer, kunne firmaet gøre 
vedkommende opmærksom på proble
merne, før de voksede sig for store.

Det var gode boliger, mursten inde 
og ude, samt krybekælder under alle 
huse."

Det er fagmanden Grønborg Chri
stensen, der stolt fortæller om et værk, 
som stadig giver efterspørgsel hos 
ejendomsmæglere og kunder.

"Vi stod fast på, at alle rør skulle lig

ge fri, ikke støbes ned i beton, som 
nogle firmaer gjorde. De skulle være 
tilgængelige, ligesom alt i øvrigt skulle 
være gennemskueligt. Det vidner vel 
også om ordentlige varer, at vi i min tid 
som direktør aldrig har haft en eneste 
retssag. Vi arbejdede med faste leve
randører, i modsætning til nu, hvor kra
vet om licitationer ofte giver sjusk, for
di firmaer underbyder hinanden.

Vi havde også et godt samarbejde 
med både Paarup Kommune og Odense 
Kommune. Vi planlagde byggemod
ning, vejforløb og andre ting sammen. 
Og så var der plads til alle, selv om vi 
konkurrerede.

Amstrup & Baggesen introducerede 
et særligt salgsfremstød; de reklamere
de med, at der stod en bil i carporten. 
Den fulgte med i handelen.

Men så svarede vi igen. Vi fik lavet 
en stor annonce, som sagde: Vi sælger 
huse, men vi sælger ikke blik i gara
gen," smiler den tidligere direktør.
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Grænsen gik midt gennem huset
Det gik stærkt dengang i 1960’erne. 
Der var ikke tid til at tage noget så 
banalt som kommunegrænser i betragt
ning, da marker blev til byggegrunde.

Derfor kom familien Zimmer og 
flere andre familier til at bo med et ben 
i hver kommune, Paarup og Odense.

’’Grænsen gik midt gennem hus og 
have,” fortæller Harald Zimmer, hvis 
lille grund på Bergthorasvej er en del 
af en udstykning fra 1962. Familiens 
Koch-rækkehus er bygget i 1967.

”Når man bor her i det yderste Høj
strup i nærheden af det, der på gamle 
kort benævnes Fælles Grusgrav, kan 
man godt føle, at man står med et ben i 
hver lejr. Skitsen fra 1962 viser, at 
kommunegrænsen skar vores grund 
over i to dele.”

Senere blev kommunegrænsen flyttet 
en anelse, så den følger det grønne 
område uden om parcellerne. Familien 
Zimmer kom dermed officielt til at bo i 
Bolbro Sogn.

Sådan blev markerne syd for Rugårdsvej skåret ud i rækkehus-parceller. 
Kommunegrænsen mellem Odense og Paarup gik tværs gennem huse og haver, 
bl.a. på Bergthorasvej.

”Af terminsopgørelsen fremgår det, 
at vi hører til Bolbro. Men det er 
Tarup-Paarup, der er mest nærliggende 
med hensyn til indkøb, ikke mindst 
Tarup Center,” siger Harald Zimmer.

’’Bolbro Kirke ligger flere kilometer 
væk, næsten inde i Odense. Derfor har 
vi løst sognebånd fra Bolbro til Paarup 
Kirke, der ligger tæt ved, og som vi 
kan høre hver dag.”

De lokale postnumre gør det ikke 
nemmere for befolkningen mellem 
Rugårdsvej og Langesøstien at afgøre, 
om de bor i Bolbro eller Tarup. De til
hører nemlig 5210 Odense NV, selv om 
alle Bolbros øvrige sognebørn har 
adresse i 5200 Odense V.

Hønsehusene
Familien Zimmer nyder stilheden i 
grænselandet mellem Tarup og Bolbro, 
i ’’sagakvarteret”, hvor vejene er op
kaldt efter personer og stednavne i de 
islandske sagaer.

’’Egilsvej ender stadig med en vende
plads, der i 60’erne lå ud mod korn
marker. Nu er der grønt område og par
celler. Tingvallavej er blevet lukket ud 
mod Paarupvej, så der er opstået et fre
deligt lille lokalområde med kun to 
muligheder for til- og frakørsel, nemlig 
Saxovej og Vølvesvej.

Mod syd bag Egilsvejs haver ligger 
Langesøstien og det store naturområde, 
den militære øvelsesplads.

Vi har fred og ro samt et lille grønt 
område mellem Saxovej og Tingvalla
vej, hvor der også er kælkebakke og 
legeplads.

Jo, der er fredeligt her ude på landet - 
mellem ’’hønsehusene”, som Koch- 
husene (Kok-husene) engang blev 
kaldt,” smiler Harald Zimmer.
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Dette lille Koeh-rtckkehus kostede i alt 95.000 kroner.
Folder fra 1960 'erne.

Tal på 
Tarup-Paarup 

Paarup Sogns indbyggertal 
1769: 458 
1816: 531 
1840: 794 
1880: 990 
1911: 910 

1916: 1.024 
1921: 1.134 
1925: 1.419 
1930:1.912 
1935: 2.563 
1940: 2.577 
1945: 2.668 
1950: 2.996 
1955: 3.109 
1960: 3.182 
1961: 3.323 
1962: 3.690 
1963: 4.125 
1964: 4.624 
1965: 5.039 
1966: 5.430 
1967: 6.560 
1968: 7.308 
1969: 8.149 
1970: 9.227 

1976: 10.675 
1980: 10.420 
1985: 9.873 
1990: 9.325 
1996: 9.789 
2000: 9.676

Kilde til indbyggertal i Paarup Sogn: 
Danmarks Statistik og ”1 Odenses skygge”.

Tallene indbefatter hele sognet 
(Tarup, Paarup, Snestrup, 

Stegsted og Villestofte).
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Det lille hus på prærien 

Kochs rækkehuse er enkle og jordnære. Foto 1966, Stadsarkivet.

Eget børneværelse i et Koch-hus og det nyeste nummer af ungdomsbladet Børge.
Hvad mere kunne man forlange? Piger fra 9. klasse har her fået lov
at prøvemøblere et nyt Koch-hus på Musvågevej. Foto 1967, Stadsarkivet.

Badeværelse. Fjernvarme. Vaskemaski
ne. Skattefradrag. Der var mange gode 
grunde til at købe et Koch-hus.

I en folder med titlen "Eget hus, type 
G" uddyber Koch selv fordelene:

"Det er forståeligt, at så mange vil 
have eget hus. Som parcelhusejer ved 
De, at der er mange fordele ved at have 
eget hus. Mest mærkes det vel nok hos 
medborgere, der for nylig er flyttet fra 
en lejlighed - især hvis pladsforholdene 
har været ringe. Det er ikke blot øko
nomiske fordele, der er tale om, men 
lad os nu prøve at samle de vigtigste af 
dem:

1. Det giver en særlig følelse at vide, 
at dette er ens eget hus - og at man ikke 
skal være afhængig af en husvært og 
ordensregler og meget andet.

2. Man trives bedre, når man har frisk 
luft og et stykke have at rode i - og 
allerbedst kan man se det på børnene.

3. Når man betaler prioriteter og 
gæld, ved man, at det er en opsparing, 
der tilfalder en selv.

4. Stigende konjunkturer er en fordel 
for parcelhusejeren, når lån skal afvik
les. Lønnen stiger, men det er de sam
me beløb, der skal tilbagebetales.

5. Også skattemæssigt findes der en 
række fordele.

6. Parcelhusejeren kan bruge sit hus 
som kreditgrundlag, når der skal udvi
des, eller der skal skaffes penge til 
andre formål."

Den store skattefidus
I et udbudsmateriale fra 1964 for det 
lille klassiske Koch-rækkehus, tre væ
relser med fjernvarme, kan man ligele
des se tidens muligheder beskrevet.

“Skattenedsættelse ved ejendom
mens driftsunderskud".

“De sparer adskillige tusinde kroner i
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skat og får en god bolig med en værdi
fast opsparing".

“Hvorfor betale indskud og leje - når 
det er billigere at eje".

Sådan lød de erklæringer, som klin
gede sødt i tidens ører. Det var i de år, 
den danske middelklasse blev selveje
re. Staten ydede enorme tilskud til 
selvejet i form af rentefradragsretten.

Koch ønskede dog ikke at hylde sta
ten. Han foretrak det selvejede og det 
individuelle, hvilket udtrykkes i et 
næsten ideologisk statement i et af 
hans udbudsmaterialer:

“De er fritaget for det KOLLEKTI
VE ANSVAR og har ingen økonomi
ske pligter fælles med andre, når De 
bor i EGET HUS".

I 1964 kostede et lille Koch-række- 
hus 138.000 kr. For et enderækkehus 
varprisen 140.000 kr.

For at erhverve sig sådan en herlig
hed kunne man erlægge 5.000 kr. i 
kontant udbetaling, altså tre procent af 
den samlede købspris. Det var tider. Og 
som der står i pjecen: "Afdragene er 
Deres opsparing".

Foruden frihed fra "det kollektive 
ansvar" fik man et godt lille hus med 
stue på 21 kvadratmeter, soveværelse 
på 14 kvadratmeter og masser af faste 
skabe samt børneværelse på 7 kvadrat
meter.

Koch byggede for fremtiden. Han 
forenede gode materialer og håndvær
kertraditioner med industrielle fordele. 
Således kunne han købe flere hundrede 
enheder ad gangen og derved få store 
rabatter: gitterspær, Ifö-toiietkummer, 
Juvel-stålvaske, vægfliser og rockwool.

Nybyggerne fik badeværelse, vind
fang, udhus samt et godt og centralt 
placeret køkken som husets hjerte
region. Det hedder i udbudspapirerne:

“Udhus med fuldautomatisk vaske
maskine. Centralvarme tilsluttet kom- Skoleelever på besøg i et Koch-prøvehus i 1960’erne. Foto: Stadsarkivet.
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Tiden bliver ikke sovet væk i Tarup-Paarup. Parcelhusfolket bygger om og bygger til. Foto: Niels Nyholm 2001.

munal fjernvarme. Blitzabehandlede 
parketgulve i alle værelser og entré - 
vinyl på køkkengulv og stiftmosaik i 
badeværelse - indvendige døre i ma
hogni, hoveddør i teak - thermoruder i 
opholdsstue - dobbelte Perspektiva- 
vinduer i øvrige værelser og køkken.”

Det lille hus symboliserer på smuk
keste vis drømmen om det lette for
stadsliv. Begge ægtefæller kan arbejde 
ude, for huset er snart gjort rent, når 
bare man giver de blanke og glatte 
overflader af blitza, vinyl, rustfrit stål 
og stiftmosaik en tur med kluden og 
sulfosæben. Så bliver der rent som 
efter en hvid tornado. Vaskemaskinen 
er fuldautomatisk, køleskabet opbeva
rer de halvfabrikerede retter, og der 
skal ikke fyres i kakkelovn.

Sådan kom livet til at forme sig i 
Kochs idyller. Væg-til-væg-tæpper og 
hæk-til-hæk-plæner. Det indre og det 
ydre spejler hinanden i det lille slots 
symmetrier.

Eget værelse til alle
De nye boliger er født af drømmen om 
at komme fri af snavs, mørke og under
trykkende forhold. Derfor kunne der 
ikke komme lys nok ind i stuen, og 
derfor blev de sanitære installationer 
mere end bare funktionelle apparater; 
de blev symboler på velfærd.

Det tager kun få minutter at gennem- 
vandre og bese et moderne parcelhus. 
Grundplanen er forudsigelig, rumme

nes størrelse og indbyrdes placering 
byder sjældent på overraskelser.

Grundplanen er bygget op over den 
såkaldte "pistolgang” eller det lidt 
nyere al rumsprincip. Der er direkte ad
gang fra de "private" rum til de fælles 
rum som stue og køkken.

Parcelhuse er demokratiske. Hoved
tanken er, at alle uanset alder har ret til 
eget territorium, egen privathed, eget 
værelse. Med forældresoveværelse og 
de obligatoriske to børneværelser ud
trykker parcelhuset forestillingen om 
"idealfamilien".

Børne- og voksenafdelingerne er ofte 
placeret i hver sin ende af huset med 
stue og køkken som buffer til at afbøde 
eventuelle generationskonflikter.

Også i køkkenet sætter det moderne 
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byliv sig igennem. Hvor køkkenet i de 
gamle borgervillaer var et arbejdsrum 
for tyende, er det nu forstadsfamiliens 
centrale opholdssted.

Velfærdsknaster
Undertiden bliver boligområder som 
Tarup-Paarup kaldt for “sovebyer”. Det 
er en helt forkert karakteristik.

Tiden bliver sandelig ikke sovet væk. 
Parcelhusfolket bygger om, bygger til, 
flytter vægge, flytter døre og murer 
knaster på deres huse. For parcelhuse 
er organiske. De ændres ustandselig 
efter familiernes behov og børnetal.

Ved at tage det store stuevindue med 
terrassedør ud, kan der bygges til, og 
glaspartiet monteres i den nyskabte 
vinkelstue. Mange har etableret værel
se nummer to eller tre i forlængelse af 
vinkelstuen, og således har husene un
dergået en sand knopskydningens hi
storie. De er groet med behovene og er 
i dag ofte uigenkendelige inden døre.

Køkkensnak
Det er i køkkenet, forstadsfamilien 
mødes. Køkkenet i et parcelhus skal 
være stort og multifunktionen. Vægge 
mellem stue og køkken er mange ste
der brudt ned - for samværets skyld.

Køkkenet er ikke kun til madlavning 
og spisning. Her læses lektier, smøres 
madpakker, læses aviser, lægges pusle
spil, laves aftaler, modtages gæster.

Række- og parcelhuset har bestået 
sin prøve, tilpasset sig tidernes skiften 
og nye behov.

Den unge familie på Ternevej 86 
roser enderækkehuset, der er opført i 
1968 - før de selv blev født.

"Vi købte det i 1996 og er meget gla

de for den gode plads,” siger René 
Anderskov Nielsen, produktionsplan
lægger. ’’Huset er godt og haven næ
sten endnu bedre. Vi har 1200 kvadrat
meter, der støder lige op til skoven.”

”Der pusler egern og fasaner rundt, 
og foran huset er der et lukket vænge 
med plads til børnenes leg,” tilføjer 
Ann Mørk Vilhelmsen, der er klinik
assistent. Sammen har de Simone, der 
går på Tarup Skole.

Huset er ombygget stærkt i 1978, da 

Køkkenet er blevet til familiens mult i-rum, også her på Ternevej. 
Foto: Niels Nyholm 2002.

det fik en stor vinkelret tilbygning med 
stue. Det gamle vinduesparti er flyttet 
over i udbygningen. Desuden er køkke
net etableret som stort alrumskøkken, 
samværsrum.

”Vi spiser nu mest foran fjernsynet,” 
indrømmer Ann og René, der tilhører 
den nye generation af børnefamilier af 
Tarup-Paarup.

”Nu skal jeg altså lave lektier,” er
klærer Simone og sætter sig ved køk
kenbordet. I husets vigtigste rum.
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Foto: Niels Nyholm 2001.
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Relikvier fra det gamle bondesamfund har 
fået nyt liv i forstæderne - som symboler 
på den svundne tid, før samfundet gik af 
lave og gav plads for det hyggelige hus. 
Relikvierne betoner, at familien hører til 

i en historie, der er større end 
det enkelte slægtleds erindring.

Foto: Niels Nyholm 2001.
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Hækkens herre. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Tarup-paaruppere slapper a f med at arbejde. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Søndagshygge på Rørsangervænget. Foto: Niels Nyholm 2001.

Udeliv
Lys og sol spiller en stærk rolle på vore 
breddegrader, hvor årstiderne skifter 
mellem stærke yderpunkter. Derfor 
hylder vi solen ved at komme den i 
møde - på terrassen.

Det flisebelagte stykke mellem hus 

og have er stedet, hvor parcelhusdan
skerne slapper af i liggestole eller om
kring havebordet.

Kommer man til Tarup-Paarup én af 
disse aftener, hvor sommeren står og 
sitrer, er de fleste på terrassen. Og i luf
ten hænger en karakteristisk duft af 
brændt kul og kød.

Grillen er mændenes område. De 
slipper griller og fantasier løs ved 
havegrillen. Med forklæde, varme- 
handske og herskermine.

Der skal beslutsomhed til for at 
håndtere ild og råt kød. Manden genop
står som jægeren, der tilbereder sit byt
te ved lejrbålet, mens ilden hvæser af
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Tarup-paaruppere er i balance - som regel. Foto: Niels Nyholm 2001.

fedtet fra de sprængte pølser fra Steff- 
Houlberg.

Terrassen kan også have forvandlet 
sig til en udestue. Sådan en gevækst af 
glas forlænger sæsonen for udeliv med 
adskillige måneder.

En udestue er en terminal mellem 
ude og inde. Og den er et symbol på 

familiens uformelle holdninger, natur
lighed og foretagsomhed. For ofte har 
familien selv bygget udestuen.

Carporten er en anden knast på huset. 
Som nomadestammer holder af deres 
heste, fordi de er livsnødvendige, såle
des holder tarup-paarupperne af deres 
biler, fordi de er livliner til arbejdsplad

ser, indkøbscentre og idrætsanlæg. Og 
så skal børn jo hentes og bringes.

Derfor har bilen også sin egen stald. 
Den veltrimmede VW, Opel, Fiat, To
yota eller Mazda står i sin carport, hvor 
der er læ for vind og vejr, som heste 
tidligere stod i spiltov.
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Redebyggere i ’’spættekvarteret”
“Det var ikke for ingenting, når folk 
sagde om os herude vestpå, at vi boede 
i “spættekvarteret”, fordi vi sad og hak
kede i det,” smiler Inge Lise Frederik
sen.

Hun og hendes mand, Eskild, købte 
i 1968 Koch-rækkehuset på Hjejlebak
ken 13, og dér har de boet siden.

“Efterhånden blev der mere luft i 
økonomien. Jeg havde en uddannelse, 
så jeg kunne få fødderne ud på arbejds
markedet, ligesom de fleste andre unge 
koner herude, der også var hjemme
gående de første år.

Der dukker altid en mærkelig blan
ding af æbleduft og kvalme op i mig, 
når jeg tænker på første gang, vi kom 
her til Hjejlebakken,” fortæller Inge 
Lise, der arbejder som sekretær ved fir
maet Dan-Sun Europe.

“Det var i julen 1968. Vi boede i 
Århus, hvor Eskild lige havde afsluttet 
sin læreruddannelse og sagt ja til et job 
på Tarup Skole. Mine forældre, der 
boede i Kolding, havde hørt om det 
nye byggeri i Tarup-området, så de 
hentede os i deres gamle Cortina.

Jeg var gravid og sad med en frygte
lig kvalme på bagsædet”, fortsætter 
Inge Lise. “Helt bagerst i bilen stod en 
kasse filippa-æbler. Duften fra dem har 
for altid blandet sig med min kvalme 
fra dengang, vi først kørte ilmarch fra 
Århus til Odense, dernæst skumplede 
rundt herude på hullede grusveje.”

Inge Lise og Eskild blev husejere 
samme dag. De skrev under på slutsed
len i Jens P. Kochs salgsskur på hjørnet 
af Hjejlebakken og Bogfinke vej.

Huset var oprindeligt på 99 kvadrat
meter. I dag er det efter to ombygnin
ger vokset til 140. Grunden er på 331 
kvadratmeter.

Da de flyttede ind, var der sået græs 
og lagt to række fliser i forhaven, så en 
bil kunne parkeres.

Familieidyl på Hjejlebakken i parcelhusenes paradis. Privatfoto 1984.

“Vi har ladet huset vokse i takt med 
familiens behov,” siger Eskild, der er 
viceskoleinspektør på Tarup Skole. 
“Helt af sig selv gik det dog ikke. Pen
gene skulle være der. Huset kostede 
155.000 kr. med 5.000 i udbetaling, 
som vi lånte af mine svigerforældre. 
Det blev til en månedlig ydelse på 990 
kr., som var det yderste, vi kunne klare 
på min månedsløn på 2.100 kr. Inge

Med mormor i nyt land.
Privatfoto 1970.

Lise var jo som de fleste herude hjem
megående ved børnene de første år.”

“Vi ville gerne have købt et enderæk
kehus,” fortsætter Eskild. “Men det vil
le blive så meget dyrere, at det ikke 
kunne lade sig gøre.”

Familiens tre børn, Rikke, Niels og 
Lotte, blev født i henholdsvis 1969. 
1970 og 1974. De krævede efterhånden 
plads.

“Her i vænget var vi de første, der 
søgte om at bygge til,” siger Eskild. 
“Derfor var det lidt kompliceret. Reg
lerne dengang i 1974 krævede ensartet
hed og enighed. Hver enkelt husejer i 
et vænge skulle sige ja til vores tilbyg
ning, ligesom kommunen skulle god
kende, at det nye forholdt sig nøje til 
det eksisterende byggeri.

Der var lidt knaster, før vi fik lov til 
at bygge vores knast,” fortsætter 
Eskild.

“Vi havde en arkitekt til at tegne, så 
udbygningen kunne falde rigtigt ind i 
helheden og samtidig udnytte pladsen
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bedst muligt. Vi kunne endelig bygge i 
1976. og det blev til stue og sovevæ
relse.

Siden fulgte de fleste i området efter 
med tilbygninger, og der var ikke flere 
problemer. Anden gang vi byggede om 
var i 1979. da vi udvidede bryggerset 
og flyttede et par vægge."

Vænge-fællesskab
Børnene fordrede ikke bare plads. De 
befordrede også et fællesskab i områ
det. “Der var et hav af børn herude," 
husker Inge Lise og Eskild.

“Vi var jo alle nye og derfor lige. 
Børnene skabte netværk. De bandt alle 
os unge forældre sammen i et slags 
skæbnefællesskab. Alle gik ture med 
barnevogne. Snart var der legende børn 
overalt på vængerne og vejene. Det var 
en herlig tid.

Vi mærkede også børneboomet på 
Tarup Skole, der i slutningen af 
1970’erne havde omkring 970 elever. 
Derfor var der ikke bare børneboom, 
men også boom af unge lærere."

Nogle af Hjejlebakkens beboere la
vede strikkeklubben Hjejlen.

"Når vi mødtes for at knevre og 
strikke og drikke kaffe, lagde vi en 

skilling i en fælles kasse, så vi kunne 
komme på udflugt," beretter Inge Lise.

“Vi havde mange skægge ting for. 
Men i takt med at børnene er blevet 
store, og i takt med at der er sket ud
skiftninger i mange af husene, er fæl
lesskabet blegnet noget. Til gengæld er 
der en mere rimelig blanding af alle 
aldersgrupper nu.

Måske er det, fordi vi har boet her så 
længe. Men vi synes, at det er alle 
tiders sted. Her er stille og fredfyldt, og 
samtidig utrolig tæt på byen. Vi er ude 
på landet og inde i byen."

Parcelhuse er organiske; de vokser med familiernes behov. Hjejlebakken 13 har fået "velfærdsknaster'' to gange. 
Foto: Niels Nyholm 2001.
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Frie fugle på Ørnevej

"Man skal kunne komme lidt ud, kunne bevæge sig i det fri, ” 
mener Villy og Aase Søgaard på Ørnevej. Foto: Niels Nyholm 2001.

Roserne står i fineste flor i ægteparret 
Aase og Villy Søgaards have på adres
sen Ørnevej 45 i hjertet af Snestrup.

“De får også noget at leve af,” siger 
Villy, der er pensioneret fra en tjene
stemandsstilling i postvæsenet.

“Og så har det været et ualmindelig 
godt år for roserne med regn og sol på 
de rigtige tidspunkter.”

Aase er netop blevet efterlønsmodta
ger. Også hun har arbejdet i P & T.

“Nu er der mere tid til at arbejde med 
historien og de gamle ting,“ siger hun, 
der er aktiv i Paarup Foreningen. “Det 
er spændende at se tilbage på det, der 

var, og dermed se, hvor man selv er.”
Aase og Villy har boet i huset på 

Ørnevej siden 1968, da de lod det byg
ge. Det er et såkaldt TV Hus, udviklet 
og opført af firmaet Krogh Larsen fra 
Skt. Klemens. De kiggede dengang 
både på Amstrup & Baggesens 40 
Dages Huset og på Kochs rækkehuse, 
men faldt for den gode plads og 
rumdisponering i TV Huset.

Ørnevej vidner om det samarbejde, 
der eksisterede mellem forskellige byg
gefirmaer i de år. De lige numre er 
opført af Jens P. Koch, mens de ulige 
er ”40 dages huse”.

Dog er der undtagelser såsom famili
en Søgaards TV Hus, mens der længere 
nede ad vejen også findes et af de 
karakteristiske hvide Sikol-huse.

På stien til Ensomhed
Aase og Villy er begge født og opvok
set på landet. Villy arbejdede som land
brugsmedhjælper og fodermester, indtil 
han kom i postvæsenets tjeneste.

1 midten af 1960'erne boede det unge 
par, der altså var førstegenerations
indvandrere fra landet, i en lejlighed i 
Dæhnfeldts Villaby i Odense. Der var 
ikke meget plads og intet bad.

“Hver lørdag tog vi ind på Badstuen 
for at tage bad," fortæller Aase.

Villy kørte post, cyklede vest for 
Tarup på en rute, som blandt andet før
te ad en lang sti gennem landbrugs
landskabet ud til gården Ensomhed, der 
lå nogenlunde, hvor Ternevej findes i 
dag.

Ægteparret Søgaard tog i 1968 sprin
get ud af den trange lejlighed. Nu fik 
de badeværelse, vaskemaskine og køk
ken med hvidevarer. Blev hus- og 
haveejere i lys og luft og landlige om
givelser.

“Man skal kunne komme lidt ud," 
siger Villy.

“I hvert fald hvis man er vokset op 
på landet. Det glemmer man ikke sådan 
lige, og så vil man gerne have luft 
omkring sig, kunne bevæge sig i det 
fri. Og havejord at dyrke noget i."

Aase og Villy begyndte forfra på den 
bare mark. Og måske fulgte de allige
vel et spor. Stien ud til Ensomhed, hvor 
Villy cyklede med post gennem et 
landbrugspræget mosaiklandskab, pas
serede faktisk lige der, hvor roserne nu 
står i flor på Ørne vej 45.

En udflytterfamilie krydser sit spor.
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Parcelhusene i Tarup- 
Paarup er ensartede, 

men ejerne har sat 
pe rsonlige finge raftryk.

Øverst Tarupvej. 
Nederst Spurvevænget. 

Foto: Niels Nyholm 2001.
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Drømmen om Gulla
“Vi skulle ikke ret langt op ad Bøge
løkken, så blev det land. Der boede 
Poul Hansen, som var lidt uhyggelig, 
fordi han var pukkelrygget og boede i 
et ældgammelt, stråtækt hus. Han hav
de boet i Canada som ung, og alle hans 
møbler var lavet af træstammer.”

Christina Skovkjær er født i 1974 og 
vokset op på Bøgeløkken nær Stavids 
A. Den første klynge huse her blev 
bygget i 1970-71. Det var alle ret store 
og individuelt tegnede huse.

“Poul Hansen havde vel levet af jor
den, som vores huse var bygget på, 
men nu havde han kun en have og lidt 
eng tilbage. I haven var der æbler, 
rabarber, frugt i massevis. Drengene 
stjal æbler fra ham, og måske derfor 
kunne han ikke li’ børn. Men vi var to 
piger, Line og jeg, der godt måtte kom
me ind. Det var, fordi jeg så godt kun
ne lide at klappe hans gule hest, der 
hed Gulla.

Pukkelryggede Poul havde hverken 
el, vand eller wc. Men vores store huse, 
de havde det hele. Det var ligesom fle

re århundreder, der stødte sammen. 
Nytårsaften sagde min mor: Ingen 
raketter over mod Poul, hans stråtag 
kan brænde. Når mor havde bagt, fik 
jeg lov til at gå over til Poul med brød. 
Til gengæld satte han æbler og andre 
ting i vores carport. Han ringede aldrig 
på, sagde aldrig noget, men satte de 
grønne herligheder fra sig og forsvandt 
igen. Vores huse var alt for fine for 
ham, der var en nybygger fra Canada, 
mens vi var moderne velstillede nybyg
gere midt i hans bondeland”.

Poul Hansen døde i 1983. Hvor hans 
husmandssted lå, er der nu bygget Villa 
de Luxe huse.

“Min erindring er skoven, engen og 
de hvide gadelygter, der havde ligesom 
en lille hat på. Mellem Bøgeløkken og 
Præstegårdsvænget var der en eng, 
hvor der gik heste. Rundt om var der 
skov. Når vi gik i skole - det var Tarup 
Skole - så var det, som om vi var langt 
ude på landet. Men der var altså de der 
gadelys.”

Bøgeløkken 18, hvor Christina vok

sede op, blev tegnet af hendes far, der 
er arkitekt. Hendes mor arbejdede på 
det tidspunkt hos en advokat, der fore
stod udstykning og salg, så hun var 
med til at håndtere skøderne på ejen
dommene.

“Og min onkel var med til at forbere
de og fordele huse herude”, fortsætter 
Christina. “Der blev lagt vægt på, at 
folk, som købte og flyttede herud, kun
ne gå i spænd sammen.”

“Der var godt derude på Bøgeløkken 
med skov, eng, Poul og hvide gadelyg
ter. Det vrimlede desuden med børn i 
min alder. Derfor var det også lidt 
sørgmodigt, at vi måtte flytte i 1987. 
Men min værste erindring er noget 
andet. Pukkelryggede Poul havde nem
lig lovet mig, mente jeg, at jeg skulle 
arve hesten Gulla. Selvfølgelig kunne 
det ikke lade sig gøre, og det var da 
også nok bare noget, jeg havde drømt. 
Da Poul døde, blev Gulla skudt. Jeg 
kan huske knaldet. Mine drømme om 
Gulla faldt sammen i det skud.”

To verdener mødtes mellem Skovløkken og Bøgeløkken. 
Husmand Poul Hansen (1905-83) kørte hestevogn helt op i 
1970’erne og repræsenterede den gamle verden. Udat. foto.

Christina Skovkjær voksede op i skellet mellem gammelt og 
nyt. Her ses hun som et-årig foran én af Bøgeløkkens 
moderne luksusvillaen Privatfoto 1975.
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Byggematadoren
Manden, som forvandlede Tarup- 
Paarup, blev født på Frederiksberg i 
1917.

Jens Preben Koch var søn af en læge. 
Efter sin uddannelse som civilingeniør 
blev han ansat i den offentlige forvalt
ning. Først i Dalum Kommune, siden i 
Odense Kommunes tekniske forvalt
ning.

Han sprang i 1946 over i det private 
erhvervsliv og skabte sit eget byggefir
ma, hvis første spor i bybilledet stod 
færdig i 1948: 52 rækkehuse på Kristi- 
ansdals Allé i Dalum.

Koch boede selv på Kristiansdals 
Allé og var fra 1958 til 1962 konserva
tivt medlem af Dalums kommunalbe
styrelse.

I Dalum forsynede han også Birke
dals Allé, Lærkedals Allé og Elmedals 
Allé med rækkehuse og villaer, og i 
1950’erne skabte han det såkaldte 
'’marmeladekvarter” i Hjallese. Navnet 
skyldes vejene Blåbærvej, Enebærvej, 
Solbærvej m.fl., der alle blev plantet til 
med lave funktionelle rækkehuse.

Kochs huse findes også i Sanderum, i 
Søhus, i Dyrup og i andre Odense- 
kvarterer, men først og fremmest i 
Tarup-Paarup, som han selv flyttede til 
i 1962.

Da Koch var partistifter
Jens P. Koch forsøgte også at sætte sine 
fingeraftryk på dansk politik - dog 
uden succes.

Han stiftede i 1970 et nyt politisk 
parti, Folkekapitalistisk Parti, som fo
regreb nogle af de populistiske strøm
ninger, der et par år senere skyllede 
Mogens Glistrup og hans Fremskridts
parti ind i Folketinget.

Jens P. Koch udgav en lille bog, ”Vi 
vil selv eje Danmark”, med en forside-

Den driftige bygmester Jens Preben Koch (i midten) fremviser sine planer om 
at forvandle Tarup-Paarups marker til etplans villaer. Til højre Poul Grønborg 
Christensen, der var direktør i byggefirmaet. Foto 1965, Stadsarkivet.

tegning, hvor en fynsk familie sparker 
datidens toppolitikere, Baunsgaard, 
Krag, Hartling m.fl. ad hekkenfeldt til.

Kochs politiske budskab kunne læses 
i bogen, der var et kampskrift mod 
hans egen tidligere arbejdsgiver, det 
offentlige.

’’Folkekapitalismens idé er, at stat og 
kommune skal have alle de penge, de 
skal bruge til dagen og vejen, men ikke 
flere,” skrev han.

’’Kapitaldannelsen skal ske hos fol
ket. Ikke hos nogle store koncerner 
eller i offentlige fonds, men spredt ud 
over folket, således at vi allesammen, 
når vi har arbejdet de 30-40 år, vi har at 
arbejde i, har erhvervet os en formue, 
som vi derefter kan disponere over på 
vore gamle dage. (...)

Alle bør have mulighed for at eje det, 
de bor i. De direkte skatter skal sættes 
ned. Vi må have en forenkling af admi
nistrationen.”

Folkekapitalistisk Parti blev dog kun 
et kuriosum i den kommunale valg

kamp i 1970. Partiet fik 756 stemmer 
og nul mandater. Det opstillede aldrig 
igen.

Snart efter blev Koch udlandsdan
sker med adresser i Lucern, Nice, 
Monaco og på Rhodos.

Konkurs
Da 1970’erne var slut, var tiden også 
løbet fra hans byggefest. Jens P. Koch 
& Co. A/S gik konkurs i 1982.

Han havde forkøbt sig på dyre byg
gegrunde, som ikke kunne omsættes 
hurtigt nok. Ingen ville give ham ny 
kredit. Byggekrisen kradsede.

Jens Preben Koch døde som 78-årig i 
1996.

Men hans livsværk står som et 
monument over de glade 60’ere, over 
udstykningstiden og over parcelhus
generationen. Koch nåede at bygge ca. 
12.000 huse i Danmark, de fleste i 
Odenses forstæder.
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Det fynske Dallas
Fremgang, idyl, harmoni og uskyld 
prægede forstads-Danmark dengang i 
de glade 60’ere. Derfor kom det som et 
chok, da en bølge af kriminalitet plud
selig skyllede ind over det lille paradis 
nordvest for Odense.

Medierne omdøbte i 1964 Paarup 
Sogn til ”det fynske Dallas” efter 
Texasbyen, hvor USA’s præsident Ken- 
nedy var blevet myrdet året før.

Nytårsmorgen 1964 skete den første 

alvorlige forbrydelse. En taxachauffør 
tog en passager op i Odense og kørte 
ud ad Rugårdsvej mod Korup. I Villes- 
tofte trak passageren en pistol og for
langte penge. Chaufføren forsøgte at 
flygte, men blev ramt af to skud og 
faldt ud af bilen, hvorefter røveren for
svandt med taxaen.

Chaufføren overlevede, og gernings
manden, en tidligere fremmedlegionær 
fra Odense, fik 10 års fængsel.

Mord på rådhuset
5. juni 1964 skete et rovmord på Paa
rup Rådhus.

Sygekassekasserer Jørgen Jørgensen 
blev dræbt af en røver, som slap af sted 
med knap 4.000 kroner.

”To sønner fandt deres far myrdet i 
Paarup Rådhus,” skrev Fyens Stiftsti
dende i en fyldig reportage, der rydde
de det meste af forsiden.

Oprettet aar 1772

LØSSALGSPRIS
Hverdag 55 ere, søndag 70 ør

fyens Stiftstidende

Stedet. hvor au tandt dr« myrdede Jørgen Til venstre ekspediiieæ«*kr*nken øg paa gulve»
politiet* kridtafmsrrkninger af. hvor Jørgen Jørgensen laa.

.»AARGANG NR. 155 
^ rnidrlag6. juni 1964

b sønner fandt deres far
nyrdet i Paarup Raadhus 
mystisk mand eftersøges

lentFaarnp Sognersad* formand. direktor J.ennsrt tarsen og lederen af poliUstattonen I Tarup, 
H . Grannemese Madsen i samtale paa Patitigaarden I nat

»ør løftede FJner Frandsen Ko- 
! tort Jørgenaen ep. saa haa kun
ne kigge ind gennem vinduet, »et 
var vartoeltgt at se noget paa 
«rund af skraai-stillede persien- 

; ner» øg der gik nøgen Ud, før søn
nen blev klar over, at haas far

re maatte bryd« ind haade i selve 
røadhusbygningen «g paa syge- 
kassekon torat. hvis der ograa var 
tost

Paa gulvet bag ekspeditions- 
skranken i»a Jorgen Jørgensen. 
Han var tilsyneladende sunket

nøgler paa kontoret, tog han ti 
sygehuset ; * w

Gøder visitation af den myrde
de siøg han en afcrikto vest Jat 
gen Jørgensen havde paa, til sid< 
og saa. at der pas skjorten o« ligi 
i hjerteregionen var en blodplet

ffter alt at dømme nøje planlagt rovmord paa den 70-aarige 
forretningsfører i Paarup Sygekasse^ Jørgen Jørgensen9 
^iUestofte. — Tegnebog og pengeskab tømt for 4000 kr,____

Et rovmord var i 1964 med til at give Tarup-Paarup tilnavnet ” det fynske Dallas”.
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Avisen rapporterede: ”Et tilsynela
dende overlagt og i forvejen planlagt 
rovmord blev i går eftermiddags begået 
i Paarup Sogns Sygekasses kontor på 
Paarup Rådhus. Sygekassens 70-aarige 
forretningsfører, Jørgen Jørgensen, Vil- 
lestofte, blev på kort afstand skudt og 
ramt i hjertet af et seks millimeters pro
jektil.

Skuddet har været øjeblikkeligt dræ
bende, og morderen har bagefter taget 
og tømt Jørgen Jørgensens tegnebog 
for penge. Endvidere har han med for
retningsførerens nøgler låst sygekas
sens pengeskab op og taget dets ind
hold af kontanter. Hans udbytte anslås 
at have været omkring 4.000 kr. (...)

Det var Jørgen Jørgensens to sønner, 
som fandt deres far. Da han ikke var 
kommet hjem til spisetid og fru Jør
gensen var blevet urolig for ham, tog 
de sammen med en svoger til rådhuset, 
hvor de vidste faderen var kørt hen ved 
14.30-tiden. (...)

På gulvet bag ekspeditionsskranken 
lå Jørgen Jørgensen. Ingen af de tilste
deværende fik mistanke om, at der var 
sket en forbrydelse. Man formodede, at 

Jørgen Jørgensen var ramt af en hjer
telammelse, og samme opfattelse hav
de man på sygehuset.”

Først da en betjent fra politistationen 
i Tarup ankom til sygehuset, opdagede 
man, at der var tale om mord.

Lennart Larson skriver i sin erin
dringsbog: ”Det var frygtelig tragisk, 
men med en stor indsats af politiet og 
en månedlang pressedækning med 
mange oplysninger og sammenhæng 
med andre tildragelser blev morderen 
pågrebet i Sverige og overført til arre
sten i Odense.”

Drabsmanden begik senere selvmord 
i arresten.

14 pyromanbrande
Paarup-området led også mange mate
rielle tab under kriminalitetsbølgen i 
1963-64. En lang række påsatte brande 
hærgede sognet.

Det begyndte i december 1963 med 
ild i en stor halmstak ved bygmester 
Jens P. Kochs Lykkegård i Snestrup, og 
i marts 1964 nedbrændte gården totalt.

I august opstod tre pyromanbrande 
samme nat. En gård og et hus i Steg
sted blev helt ødelagt, og et husmands
sted blev beskadiget.

Lennart Larson: ”Der blev skrevet 
meget i pressen om det meget krimi
nelle miljø, der var omkring pyroman
brandene, der i løbet af et halvt år blev 
til 14. Politiet gjorde en kæmpe ind
sats, rejseholdet blev sat ind, og vor 
lokale ’’sherif’ (Grønnemose) gennem
søgte Nordfyn. Han kørte rundt om 
natten.”

De opskræmte borgere i Paarup Sogn 
lod et privat vagtværn patruljere, men 
først i november 1964 blev en mand 
anholdt ved Tarup Gamle Præstegård, 
hvor der havde været en brand tre uger 
tidligere. Den anholdte blev senere 
dømt til forvaring.

Lykkegården i Snestrup blev et af 
pyromanens ofre. Ejeren, bygmester 

Jens P. Koch, opgav at genrejse gården 
og byggede i stedet en moderne afløser.

Foto 1964, Stadsarkivet.

Kilder: Bl.a. P. Ramskov Andersen 
og Lennart Larson.
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Slugt af storbyen
Et helt anderledes ’’kriminaldrama” ud
spillede sig den 2. april 1970 på Paarup 
Rådhus. Under overskriften ”Hold-up i 
Paarup” skrev Fyens Stiftstidende:

’’Præcis klokken 15 i går trængte 
målbevidst udseende mænd ind i Paa
rup Rådhus, hvor de tvang Paarup 
Kommunes tidligere sognerådsfor
mand, Lennart Larson, til at udlevere 
hele eks-Paarup Kommunes formue på 
over 10 millioner kroner.

Gerningsmændene anførtes af Oden
ses borgmester, Holger Larsen, der 
med ’’pengene eller livet” rettede en 
fælt udseende boremaskine mod den 
chokerede rådmand. Han havde intet 
andet valg end at udlevere hver en øre. 
Grumt smilende tog borgmesteren 
imod pengene.

Efter hold-up’et drak røvere og tidli
gere sognerådsmedlemmer i Paarup 
kaffe sammen.”

Hold-up’et var en spøg. Men forud 
var gået årtier med stærke og alvorlige 

Paarup Rådhus fik kort levetid - fra åbningen i 1957 til kommunens ophør i 1970.
Derefter blev bygningen, der var tegnet af arkitekt Vagn O. Kyed, 
brugt som områdekontor og senere politistation. Foto 1967, Stadsarkivet.

følelser for og imod en sammenlæg
ning af Odense og Paarup Kommune.

Pengekassen bugnede i Paarup og de 
øvrige forstadskommuner i 1960’erne, 
da familien Danmark fik Volvo, vovse 
og egen villa i passende skattevenlig 
afstand fra de storbyer, hvor familien 
tjente pengene.

Det var naturligt, at rige Paarup strit
tede imod planerne om at blive slugt af 
storbyen. Paarup Kommune sad på den 
grønne gren og havde råd til både 
skoler, idrætshal og kommunalskat i 
gulvhøjde.

Lige så naturligt var det, at storbyen 
Odense fandt det betimeligt at slå pjal
terne sammen med de velhavende 
naboer og forvandle det store sammen
hængende byområde til én kommune.

Odense Kommune frygtede, at by
kernen ville miste sine største skatte
ydere til forstæderne og kun beholde 
studenterne og pensionisterne. Trafik
ken var godt i gang. I 1967 kom over 

halvdelen af alle Paarups tilflyttere net
op fra Odense. (Kilde: OBH bd. 10 side 148).

På et borgermøde i 1966 sagde 
Paarups pantefoged, at der var 1.800 
Paarup-borgere, som tjente deres løn på 
arbejdspladser i Odense. Omvendt var 
der kun 300 odenseanere, der arbej
dede i Paarup. Det gav naturligvis en 
stor skattefordel for den lille forstads
kommune. (Kilde: FS 22.2.1966).

Helt tilbage i 1920’erne havde Oden
se Kommune ytret ønske om at indlem
me Tarup, den østlige del af Paarup 
Kommune.

Forstaden holdt dengang skansen, 
men drømmen om ekspansion levede 
videre på Odense Rådhus.

Da byrådsmedlem Chr. Larsen i 1948 
var med til at indvie Husmandsskolens 
nye bygninger længere ude ad Ru
gårdsvej (nu Nordisk Landbrugs Aka
demi), sagde han i sin tale:

”Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor I 
flytter fra Odense Kommune. I havde 
det jo godt hos os, og vi var glade for 
jer. Men man kunne jo tænke sig den 
dag komme, da vi tager en passer der
oppe på Flakhaven og slår en streg 
rundt om Paarup Kommune, og så kan 
vi ønske jer velkommen til Odense 
igen. Hav det godt så længe...”

I 1950’erne skærpede Odense Kom
mune tonen. Storbyen krævede, at ’'for
stadsproblemet” blev løst.

Folketinget nedsatte i 1958 en 
såkaldt ’’Kommunal lovskommission", 
der skulle kulegrave problemet og un
dersøge behovet for nye kommune
grænser i Danmark.

Paarup og de øvrige forstadskommu
ner omkring Odense svarede igen og 
stiftede i 1962 Forstadskommunernes 
Sammenslutning, som fire år senere fik 
en arg fusionsmodstander som for
mand. Det var Paarups sognerådsfor
mand, venstremanden Lennart Larson.
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Den snu Lennart Larson fremsatte 
bl.a. det synspunkt, at Paarups indbyg
gere skulle have lov at stemme om en 
sammenlægning med Odense, vel
vidende at svaret ville blive nej. Senere 
viste sognerådet sin gode vilje over for 
Odense Kommune ved at tilbyde at 
betale til Odense Teater og til byens 
museer.

Paarup Kommune gik med til en lille 
justering af kommunegrænsen, da Hau- 
strups Fabrikker i 1966 ville udvide. 
For at undgå, at fabrikkens kontorer 
kom til at ligge i to kommuner, fik 
Odense Kommune lov at æde en lille 
stump af Paarup Kommune.

Sognerådsformand Lennart Larson 
sagde ved den lejlighed, at han håbede, 
at det blev den eneste grænseregulering 
mellem Paarup og Odense.

Men forstadskommunerne så snart 
skriften på væggen. Regering og folke
ting ønskede en kommunalreform.

Skeptiske Tarup-Paarup-borgere samlet til borgermøde i Paaruphallen 
for at debattere planerne om at lægge Paarup Kommune ind under Odense. 
Foto 1968, Stadsarkivet.

Nordvest-kommune
For at lukke munden på folketingspoli
tikerne og på storby-politikerne lavede 
andre af Odenses omegnskommuner i 
midten af 1960’erne et par mindre fusi
oner.

Paarup var tæt på at blive opslugt i 
en såkaldt ’’nordvest-kommune”, da en 
plan om at tredele Odense-området 
pludselig så dagens lys. Efter en ophid
set debat, hvor Odenses hensigter blev 
sammenlignet med Sovjetunionens in
vasion i Tjekkoslovakiet, endte det 
med, at Paarup og en række andre 
kommuner gik ind for ideen om en tre
deling af Odense-området.

I foråret 1968 flirtede fire nordvest
lige omegnskommuner, Paarup, Korup- 
Ubberud, Allesø-Næsbyhoved Broby 
og Lumby, med hinanden.

Paarup Sogneråd holdt 6. maj samme 
år et beboermøde med over 800 del
tagere til gratis kaffebord i den nye 
PaaruphaL Her var både borgernes og 
lokalpolitikernes holdning, at fuld selv
stændighed stod øverst på ønskesedlen. 
En nordvest-kommune stod næstøverst.

Men det blev Folketinget, der i 1969 
traf den endelige beslutning. Et stort 
flertal stemte ja til en vidtrækkende 
kommunalreform, som 1. april 1970 
ændrede kommunegrænserne i hele 
landet og klistrede Paarup og ti an
dre omegnskommuner sammen med 
Odense.

128 år med kommunalt selvstyre i 
Paarup var slut. Paarup Rådhus blev til 
Tarup Områdekontor.

Det var dybt smerteligt, ikke mindst 
for embedsmændene, som syntes, at de 

havde udviklet en velfungerende kom
mune.

”Før han blev indenrigsminister, hav
de politikeren Poul Sørensen erklæret, 
at flest mulige omegnskommuner skul
le leve, hvis de kunne magte det. Og 
det kunne vi i Paarup. Men han holdt 
ikke ord, da han blev minister,” siger 
Orla Vesterled (født 1917), som var 
Paarups kommunesekretær.

”Vi embedsmænd havde sammen 
med sognerødderne arbejdet hårdt for 
at bevare selvstændigheden, men nu 
knækkede tråden. For mig personligt 
gik en lang historie i ring. Jeg var be
gyndt som pantefoged i Odense. Så 
kom jeg herud i 1953 som pantefoged. 
Jeg følte sammen med de øvrige her
ude, at vi havde bygget vort eget sted. 
Men nu var pionértiden slut.”
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Orla Vesterled blev efter kommune
sammenlægningen leder for det områ
dekontor, som rykkede ind i det tidlige
re Paarup Rådhus.

”Det var, som om alle skulle omsko
les til opgaver, som ingen kendte. Det 
var en slem tid. Jeg fik det særlige job 
at drage rundt til alle nedlagte kommu
nekontorer for at udpege, hvad der 
måtte blive, og hvad der skulle flyttes.

Vi kom som røvere og ransmænd, 
der skulle inddrage og omfordele. Det 
var værre end i mine unge dage som 
pantefoged. Vi mødte mange låste 
døre. Der var medarbejdere, som var 
vrede, og folk som græd.”

En anden af cheferne i Paarup, kom
muneingeniør Gunner Larsen (født 
1918), husker: ’’Forandringen var i be
gyndelsen ikke så voldsom for mine 

funktioner. Jeg blev leder af en teknisk 
forvaltning for en nordvest-region i 
Odense Kommune. Den fungerede i 
fire år i det gamle rådhus.”

Gunner Larsen blev derefter chef for 
Byplanafdelingen i Odense Kommune.

”1 Paarup havde vi hånd på det hele, 
fra detalje til overblik. Det var ikke 
muligt i Odense Kommune, og det var 
slut med at komme ud i marken, hvor 
byplanerne blev til virkelighed.”

En afskedssalut fra embedsmændene 
kan læses i Paarup Kommunes for
handlingsprotokol, dateret 13. marts 
1970:

’’Forinden vi den 31. marts ophører 
med vort arbejde med Paarup Sogneråd 
som arbejdsgiver, ønsker vi at fremsæt
te en tak til sognerådet. Først tak for 
den kamp et enigt sogneråd førte for at 

bevare kommunens selvstændighed til 
gavn for kommunens borgere. Tak for
di det til det sidste blev påpeget, at en 
vedtagelse af sammenlægning til de 
store enheder ville være en fejltagelse, 
idet en sådan vedtagelse ville betyde 
større afstand mellem borgerne og den 
folkevalgte ledelse, hvilket igen ville 
betyde mindre aktivitet fra borgernes 
side med hensyn til medleven i en 
fremtidig storkommunes udvikling. 
Desværre var kampen forgæves.”

Slaget er tabt. Sognerådsformand 
Lennart Larson (til højre) må aflevere 
Paarup Kommunes kassebeholdning til 
Odenses borgmester, Holger Larsen.
I baggrunden kommunesekretær Orla 
Vesterled. Foto 1970, Stadsarkivet.
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Myten om friheden
Lokalsamfund er et positivt ord i det 
danske sprog. Noget mange moderne 
mennesker drømmer om at leve i. Men 
et lokalsamfund er ikke nødvendigvis 
det samme som et sogn, et kvarter, en 
lille kommune. Det er ikke nødvendig
vis bestemt af geografiske, administra
tive grænser.

Et lokalsamfund er snarere det områ
de, hvor man føler sig kendt, genkendt 
og fortrolig med andre mennesker, som 
også hører til her. Lokalsamfundet er 
en forestilling om et sted eller et områ
de, hvor man føler sig hjemme, og som 
er til at overskue - uanset om kommu
nen er stor eller lille.

Alligevel er ændringer af de admini
strative forhold i et lokalområde ofte 
forbundet med stærke følelser. Og 
følelser er stærkere end noget andet, 
når det gælder politik. Indlemmelses
datoen 1. april 1970 står stadig prentet 
i bevidstheden hos mange midaldrende 
eller ældre borgere i Tarup-Paarup.

Vækst og velstand
Paarup stod i slutningen af 1960’erne 
midt i en udvikling, der var præget af 
vækst og velstand. Skattegrundlaget 
voksede, de sociale udgifter var små, 
og kommunen tjente penge på omsæt
ningen af byggegrunde. Det gav mulig
heder.

Om Paarup Kommune havde kunnet 
fastholde disse muligheder i en selv
stændig kommune, er umuligt at svare 
på. Andre kommuner af Paarups stør
relse fik lov at overleve kommunal
reformen og har klaret sig - trods nye, 
administrationstunge love og regler. 
Eeks. trådte kildeskatten i kraft den 1. 
januar 1970. Alene dens indførelse 
krævede omlægninger og udvidelser i 
kommunernes praksis.

De nye tider med mere bureaukrati, 
oplevelse af længere afstand mellem 
borgere og politikere ville måske være 
kommet til Paarup alligevel.

Men myten om frihedsberøvelsen 
lever hos den store generation af tilfly- 
tere fra 1960’erne, også selv om de fle
ste kun havde boet i den selvstændige 
Paarup Kommune ganske kortvarigt.

Tabet
Myten rummer en kritisk brod mod 
meget af det, der opleves som be
sværligt i det moderne liv.

Et selvstændigt Paarup ville have 
haft mere frihed, mindre bureaukrati, 
mere nærhed, større fællesskab og en 
lavere skatteprocent.

Den opfattelse trives i dag i bedste 
velgående hos tre af datidens nøgleper
soner i Paarup Kommune:

“Paarup var i stand til at udvikle ser
vice og en række faciliteter på en 
måde, som de fleste andre kommuner 
måtte misunde os, og som borgerne var 
glade for,” siger kommunens sidste 
sognerådsformand, Lennart Larson.

“Vi var i stand til at udvikle et 
lokalsamfund, som samtidig spillede 
sammen med en større helhed.

Derfor kunne vi sagtens have eksiste
ret i dag som en selvstændig admini
strativ enhed.

Vi burde have beholdt løsningen af 
de lokale spørgsmål herude, mens vi 
kunne have betalt til de overordnede 
ting.

Paarup skrev historie som foregangs
kommune på en række felter. Vi var 
først med fuldt udbygget skole- og 
småbørnstandpleje, tidligt fremme med 
udbygning af plejefaciliteter, og vi lå i 
spidsen når det gjaldt moderne skoler,” 
fortsætter Lennart Larson.

”Vi var også forud for den naturplan
lægning, der bedrives i dag. Alle var 
optaget af biler og bilernes frihed den
gang, men vi planlagde stier og satsede 
dermed på cykler.”

Den direkte kontakt
Kommunikationsvejene var kortere,” 
tilføjer Gunner Larsen, den tidligere 
kommuneingeniør i Paarup.

“Hvis nogen faldt over en flise, som 
lå skævt, eller hvis der var oversigts
forhold ved en udkørsel, som ikke var i 
orden, så ringede de ofte direkte til mig 
eller til én af mine folk, så det kunne 
ordnes med det samme. Det er noget 
mere besværligt i en stor enhed som 
Odense.”

“Så længe der er en direkte kontakt 
til politikerne og til dem, som skal ud
føre beslutningerne, så fungerer det 
lokale samfund,” siger Orla Vesterled, 
den tidligere kommunesekretær.

“I store enheder er der for langt mel
lem befolkningen og den enkelte politi
ker. Så går der partipolitik i det, og der
med bliver det hele abstrakt og fjernt 
for borgerne. Derfor oplever folk, at 
politikerne savner jordforbindelse. De 
lokale interesser bliver erstattet af 
særinteresser.”

“Vi havde mulighederne herude,” 
fortsætter Orla Vesterled.

“Vi kendte hinanden, borgerne, poli
tikerne, embedsmændene, forenings
livet. Vi kunne følge de enkelte beslut
ninger til dørs.

I en stor kommune mister den enkel
te overblik, og så vedrører politikken 
ikke længere den enkelte borger, men 
kommer til at dreje sig om pengestrøm
me og magt.”
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En kjolefabrikant kom til byen
Politikeren Lennart Larson rager op, 
når Tarup-Paarups nyere historie skal 
fortælles.

Han var selv tilflytter - og blev til
flytternes messias, udset til at frelse 
Paarup Kommune fra den stygge, im
perialistiske Odense Kommune under 
den langvarige kamp mod indlemmelse 
i 1960’erne. Den kamp blev tabt.

Til gengæld vandt den idérige og 
handlekraftige kjolefabrikant og senere 
sognerådsformand så mange andre 
kampe - som en anden Mads Skjern i 
Korsbæk.

Ligesom Jens P. Koch kom Lennart 
Larson fra hovedstaden, hvor han blev 
født i 1923 som søn af en svensk urma
ger og en københavnsk blomsterhand
ler.

Lennart Larson kom i lære i en ma
nufakturforretning, rejste til Sverige for 
at uddanne sig som soldat og tekstil
tekniker, blev driftsleder på Hørsholm 
Klædefabrik og flyttede i 1949 til 
Odense for at tiltræde en stilling som 
driftsleder på Odense Textilfabrik A/S 
på Rugårdsvej.

Her blev han senere direktør og var 
med til at grundlægge damekonfek- 
tionsfabrikken Elson. Navnet var en 
omskrivning af’’Larson” (L-son).

Familien Larson byggede i 1960 en 
villa på Rugvang og flyttede fra Oden
se til Paarup Kommune, blandt andet 
på grund af ’’problemer med skattevæ
senet”, som Larson skriver i sine erin
dringer. Paarup havde ry som et solidt 
skattely, også selv om medarbejderne 
ved flytningen bød ham ’’Velkommen 
til Proletarup”.

Kun to år efter flytningen til Paarup 
gik Lennart Larson ind i lokalpolitik. 
Modsætningerne mellem tilflyttere og 
det gamle gårdejerdominerede sogne
råd rumsterede, og både Konservative 
og Venstre ville opstille den køben- 
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havnske forretningsmand til sogneråds
valget i 1962.

Lennart Larson sagde ja til partiet 
Venstre og blev valgt ind, men den 
konservative overlærer K. Trøst Peder
sen blev ny sognerådsformand.

Et ”kup” midt i valgperioden skaffe

Lennart Larson jonglerede med store projekter, dengang Paarup var 
en selvstændig kommune. Tegn.: Kai C, Fyens Stiftstidende.

de imidlertid Larson formandsposten. 
Venstre, Radikale og Socialdemokratiet 
var alle utilfredse med den konservati
ve formand, og ved en afstemning på et 
sognerådsmøde i 1964 blev Lennart 
Larson valgt som formand.



Lennart Larson var en populær sognerådsformand, som forstod at vise sin handlekraft. 
Her tager han første spadestik til opførelsen afTarup Center. Foto 1967, Stadsarkivet.

Stemmesluger
Larson markerede sig hurtigt som 
nybyggernes mand, der ville slås imod 
Odense og for alskens faciliteter fra 
fjernvarme til idrætshal og skoleudvi
delser.

Ved sognerådsvalget i 1966 fik han 
et uhørt stort personligt stemmetal, 551 
af de i alt 830 stemmer til Venstre.

Landbrugets parti havde genvundet 
magten i Paarup, men ikke længere 

med bønder i spidsen. ’’Land-Venstre” 
var afløst af ”By-Venstre”.

Lennart Larson blev synonym med 
væksten i forstaden. End ikke en skat
testigning skadede hans popularitet. 
Der var højvande i pengekasserne, de 
private og den kommunale. Der var råd 
til offentlige investeringer til gavn for 
de tusinder af tilflyttere.

Da Lennart Larson i 1970 ufrivilligt 
måtte forlade sognerådet, fordi det blev 
nedlagt og Paarup Kommune indlem

met i Odense, kunne han se tilbage på 
et tiår med masser af succes, målt efter 
den materielle skala. Tarup-Paarup 
kunne prale af ny idrætshal og nyt 
butikscenter samt tidssvarende skoler, 
plejehjem og daginstitutioner. Over 
2.500 boliger havde fået fjernvarme - 
en af Larsons kæpheste.

Lennart Larson blev senere rådmand 
og folketingsmand - samt pølsemand.

Men det er en helt anden historie.

57



Amdis kollektiv i Tarup
Det lidt ensformige forstadsliv skabte 
også sin modsætning: unge, der ekspe
rimenterede med en helt anden boform. 
Danmarks første ’’tresser-kollektiv” op
stod i Tarup.

Manden bag initiativet var Tvind- 
skolernes senere grundlægger, Mogens 
Amdi Petersen, som i 1963 købte villa
en Roers Allé 34.

Her oprettede Amdi Petersen og syv 
andre unge et kollektiv, længe inden 
ordet kom på mode.

Kollektivet på Roers Allé nævnes i 
flere skriftlige kilder. Amdi Petersens 
højre hånd, Poul Jørgensen, omtaler det 
således i et hæfte fra 1969:

”Ti unge fra Odense med fælles poli
tisk baggrund i Kampagnen mod 
Atomvåben købte først et lille hus og 
byttede det derefter til et større, fordi 
der ikke var plads nok,” skriver han.

Også bogen ”På sejrens vej” om 
Tvindskolerne beretter om Tvinds rød
der i Tarup.

’’Samtidig med at de unge lærere 
begyndte deres gerning på den helt nye 
skole (Kroggårdskolen i Næsby, red.), 
havde Amdi Petersen været med til at 
tage initiativet til det, der skulle blive 
Danmarks første kollektiv.

Som regel er det ”Maos Lyst” i 
København, der betegnes som landets 
første kollektiv, men det blev først 
grundlagt i 1967. Allerede fem år før 
havde Amdi Petersen sammen med den 
jævnaldrende bibliotekarelev Ole Han
sen fået ideen til et bofællesskab, der 
var mere end blot en fiks løsning på et 
påtrængende boligproblem for unge 
mennesker.

1 januar 1963 købte de to et hus over 
for Ole Hansens forældres hus i Tarup 
(...) sammen med handelsstuderende 
Carsten Ringsmose, skoleelev Gunnar 
Lykke Holm, reklameelev Kirsten Ju- 
stesen, student H. P. Bjerrum, bibliote-

En villa på Roers Allé rummede 
Danmarks første kollektiv, som 
blev kaldt Atomhuset.

karelev Birgit Jensen og kontorist Han
ne Poulsen,” hedder det i bogen om 
Tvind.

”Amdi købte huset, og vi splejsede 
til udgifterne,” husker en af beboerne, 
Carsten Ringsmose.

”Vi kendte allesammen hinanden fra 
Kampagnen mod Atomvåben, og vi var 
meget aktive på mange fronter,” tilføjer 
han.

Aktiviteterne mod atomvåben med
førte, at villaen i lokale folkemunde 
kom til at hedde ’’Atomhuset”.

Ifølge bogen om Tvind var kollekti
vet ’’bygget op omkring bøger, gram
mofonplader og arrangementer, f.eks. 
digteraftener, filmaftener, musikafte- 
ner, litterære kabareter, eksperimente
rende teater og diskussioner om tidens 
spørgsmål.”

I en artikel i Politiken i januar 1963 
uddybede de unge deres synspunkter 
og varslede, at en generationskløft og 
et ungdomsoprør mod konformiteten i 
det nye forstads-Danmark var på vej.

Ole Hansen: ’’Unge mennesker mø
der med en spontan villen, men før 
eller senere bliver de så utålmodige, at 
de stivner et eller andet sted. I et parti-

Amdi Petersen dengang i 60’erne, da 
han ”opfandt" den kollektive boform.

program, en fagorganisation, eller sim
pelt hen i ensomhed.”

Amdi Petersen: ”Man kan ikke pres
se dogmer ned over de unge uden at 
hindre, at de udvikler sig frit.”

Ole Hansen: ”Vi vil søge at hindre, at 
vi og vore jævnaldrende en dag går 
rundt med ’’lukkede ansigter” uden at 
kunne sige andet til hinanden end al
mindeligheder - sådan som forældrene 
gør det.”

Amdi Petersen: ”Med vort hus ska
ber vi et sted, hvor man kan begynde at 
åbne sig mod hinanden.”

Men allerede om efteråret, i august 
1963, flyttede gruppen af unge til en 
større villa på Hunderupvej, hvor de 
oprettede kollektivet ’’Huset”.

Efter flytningen fra Roers Allé 34 til 
Hunderupvej 78 blev ’’Huset” en velbe
søgt institution blandt unge progressive 
odenseanere. Der var både galleri og 
filmklub.

Og Amdi blev snart landskendt. Det 
skyldtes, at skolekommissionen i 1965 
nægtede at fastansætte ham på Krog
gårdskolen, fordi han var langhåret og 
bar islandsk sweater.
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Skoler mellem land og by
Tarup-Paarups to kommuneskoler er 
jævnaldrende. De er begge født i be
gyndelsen af 1960’erne, da forstæderne 
ynglede.

Men Tarup-Paarups skolehistorie er 
langt ældre. Det er historien om det 
evige vokseværk. Fra små landsbysko
ler og små privatskoler til kommunale 
mastodonter.

Også skolehistorien afspejler sognets 
poler, landkulturen og bykulturen.

Paarup Skole betragter 1963 som sit 
fødselsår, men den har rødder tilbage 
til en gammel landsbyskole fra 1700- 
tallet.

Den ”nye” Tarup Skole er fra 1962. 
Den supplerede sognets første rigtige 
byskole, som åbnede i 1933, da lands
byen begyndte at ligne en forstad.

Begge nutidens skoler er lave gul
stensbygninger, skabt i en tid, da de 
høje autoritære og kaserneagtige by
skoler gik af mode.

Forløberen for Paarup Skole var en 
såkaldt rytterskole, som havde første 
skoledag i 1723. Kong Frederik IV 
havde befalet, at der skulle bygges sko
ler i hans ryttergodsdistrikter. Her skul
le landsbybørn lære at læse og at tro på 
Gud. Børnenes fædre havde pligt til at 
indkvartere kongens ryttersoldater på 
deres fæstegårde. Deraf navnet rytter
skole.

1 Paarup Sogn kom rytterskolen til at 
ligge i Snestrup, omtrent hvor Sol
gårdsvej i dag mødes med Tarupvej. 
Den fik navnet Snestrup Skole.

Det lille skolehus rummede et klasse
værelse, en bolig for læreren samt ko
stald og fårehus. Duften i klasseværel
set var derefter.

Rytterskolen i Snestrup blev udvidet 
flere gange. Men i 1870 blev den døds
dømt, og en ny herskabelig kommune
skole åbnede ved Paarup Kirke.

Den fik navnet Paarup Skole (også 

kaldet Kirkeskolen), og den lignede en 
firlænget gård. To længer af gule 
mursten udgjorde stuehus og skolebyg
ning. De to andre længer var stald og 
lade. Paarup var stadig et bondesam
fund.

Privatskoler 
til nybyggerne
Men i den østlige ende af sognet føg 
byboer over hegnet. Nybyggerne, der 
bosatte sig i Tarup i begyndelsen af 
1900-tallet, vægrede sig ved at sende 
deres børn helt ud til Paarup Skole, der 
havde ry for at være en gammeldags 
landsbyskole.

I 1932 gik kun 114 af sognets 294 
børn i Paarup Skole.

Resten foretrak de privatskoler, som 
skød op i 1920’erne og 30’erne.

På gården Vrangsbæk drev familien 
Jensen den lille Snestrup Privatskole.

Og i villaen Skrænten på Skellet 9 
oprettede familien Pedersen Tarup Pri
vatskole, der blev så populær, at den i 
1930 måtte flytte til et nyt og større 
skolehus på Jernbanevej 11. Den nye 
bygning rummede både to klasseværel
ser og en gymnastiksal.

Også Paarup havde sin egen privat
skole. I tagetagen på Villa Nybo på 
Snestrupgyden (nu Ved Kirken 11) un
derviste fru Marie Brandt.

På Tarup Privatskole gik lille Knud 
Morten. Senere blev han - under navnet 
Morten Lange - en kendt svampe
professor, folketingsmedlem for SF og 
rektor for Københavns Universitet. 
Morten Lange husker privatskolen så
ledes:

”Min barndoms skole var stærkt 
præget af fru Pedersen. Der var meget 
langt til den nærmeste kommuneskole, 
så hun åbnede en lille friskole for sin

Tarup Privatskole på Jernbanevej 11. 
Foto ca. 1930.

søn, Jørgen, en dreng der hed Knud og 
så en 5-6 piger. Der begyndte jeg så, da 
jeg fyldte 6 år.

Nok lå skolen i et villakvarter, men 
alligevel var det en landlig barfods- og 
træsko-skole. Med sutsko på række til 
indebrug.

Skolen havde medvind. Der kom en 
ny skolebygning, to lærerinder og end
da en tredje for at lære os engelsk.”

Morten Lange gik på Tarup Privat
skole i knap seks år og kom derefter i 
mellemskole på Odense Katedralskole.

Nye storskoler
Kommunekassen i Paarup nød godt af, 
at mange forældre sendte deres børn i 
privatskoler, men i 1930’erne forlangte 
flere og flere nybyggere, at kommunen 
byggede en ny skole i det stærkt vok
sende Tarup.

Da Tarup Privatskole varslede sin 
lukning i 1933, kom der skred i bygge
planerne.

Samme år åbnede en ny kommune
skole mellem Tarupvej og Østrupvej, 
Tarup Skole, i to etager samt kælder
etage.

Børneboomet i 1960’erne krævede
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Tarup Skoles ældste bygninger havde 
første skoledag i 1933.

nyt skolebyggeri i Tarup. Udvidelsen 
skete på den modsatte side af Tarupvej, 
på adressen Tarupgårdsvej 1, hvor Ta
rup Ny Skole blev taget i brug i 1962.

Byggelarm og 
nye ansigter
Året efter blev et revolutionsår i Tarup- 
Paarups skolehistorie.

Ikke blot, fordi sognets allerførste 
skolebygning, Rytterskolen, netop dét 
år blev jævnet med jorden.

Og ikke kun, fordi sognets to forsko
ler i Stegsted og Villestofte, begge luk
kede dét år.

Året 1963 markerede først og frem
mest, at Paarup nu fik en moderne 
kommunal byskole, som i løbet af få år 
blev en af Fyns største skoler.

Fælles morgensang efterfulgt af 
Fadervor og sidste vers af salmen ”Du 
herre Krist” vidnede stadig om rødder
ne i fortidens rytterskole, men de krist
ne toner måtte kæmpe mod byggelar
men fra midten af 1960’erne til slutnin-

Skolerne i Tarup-Paarup havde svært 
ved at holde trit med befolknings

eksplosionen. Selv gangene blev brugt 
som ”klasseværelser” på 
Paarup Skole. Foto 1966.

Tarup Skoles nye lave bygninger blev taget i brug i 1962. På billedet afsløres 
Robert Lund-Jensens skulptur "Sjippepigen". Foto 1967, Stadsarkivet.
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gen af 1970’erne, der betegnes som én 
lang byggeperiode.

Hvert år steg elevtallet, og hvert år 
var der nye ansigter bag katederet.

Både skolens gange, depotrum og 
lægeværelse måtte tages i brug til 
undervisning, indtil skoleudvidelser i 
1965, 1967, 1971 og 1978 omsider 
skabte overensstemmelse mellem an
tallet af elever og antallet af klasse
værelser.

I 1978 underviste Tarup Skole og 
Paarup Skole henholdsvis 831 og 926 
børn.

I dag har børnene bedre plads i sko
legårdene. På begge kommuneskoler er 
elevmængden faldet til cirka 500.

Paarup Skole er fra 1963, men er 
flere gange blevet udvidet.
Foto: Lars K. Mikkelsen 1993.

OL-svømmeren fra Tarup Skole
”Det er en stor dag for Tarup Skole,” sagde inspektøren, mens Louise fra 9.C 
svømmede om kap med verdens bedste.

Alle hendes skolekammerater klappede foran storskærmen i skolens aula, da 
Louise blev nummer otte i den olympiske finale i 2000 i Sydney.

Den kun 15-årige skolepige og OL-debutant kastede glans over Tarup Skole, 
selv om hun ikke er ’’ægte” tarupper. Louise Ørnstedt kommer fra Åløkke- 
kvarteret og gik på Åløkkeskolen i de laveste klasser.

Louise Ørnstedt fra 9. klasse på Tarup Skole 
kom i den olympiske finale.
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Med tog fra Snestrup og Snapind
Den 31. marts 1966 var en sort dag for 
jernbane-entusiaster.

”Der var sørgestemning på de fynske 
privatbaner, der i aftes standsede drif
ten,” skrev Fyns Tidende næste mor
gen.

’’Ingen flag, meget få blomster og 
knappe afskedsord. Alle vogne var op
taget, da sidste afgangssignal blev 
givet. Ikke blot de sædvanlige passage
rer var med, men også mange jernbane
entusiaster bevæbnet med kameraer, og 
fynboer, der ville tage afsked med de 
baner, de som børn var med til at indvi 
for mange år siden.”

Motorfører Børge Møller kørte sin 
sidste tur med Nordvestbanen, der pas
serede gennem Paarup Kommune og 
standsede ved Snestrup Trinbræt lige 
over for Paarup Kirke.

”Det bliver ikke rart at køre den sid
ste tur. I mange år har jeg kørt på den
ne bane, og jeg kender alle, der benyt
ter den. Hvis Nordvestbanen igen skul
le komme i gang på den ene eller 
anden måde, ville jeg være den første 
til at tilbyde min arbejdskraft. Jeg tror, 
at alle mine kolleger føler som jeg,” 
sagde han til Fyns Tidende.

Men togene gennem Tarup-Paarup- 
området kom aldrig på skinner igen.

Tre fynske jernbaner kørte deres 
dødsrute, deriblandt de to, som havde 
skinner gennem Paarup Kommune.

Årsagen var indlysende. Privatbilis
men havde besejret den kollektive tra
fik. Det fremgik også af den sang, som 
skolebørn langs ruten havde skrevet på 
dødsdagen:

"Fut, fut, futtog.
Nu er turen slut, tog.
Nu er den færdig 
og kører aldrig mer \ 
Om end vi var få, gik du tit i stå. 
Nu må du hvile, 
for vi skal til at bile, 
og du får til slut 
en tak fra os og mange fler\ ”

To "banegårde”
Dermed mistede Tarup-Paarup området 
sine to ’’banegårde”, som i øvrigt hver
ken hed Tarup eller Paarup, men deri
mod Snapind og Snestrup. De navne 
havde de fået, fordi Tarup og Paarup 
fandtes flere steder i landet, hvorimod

Snestrup Trinbræt var et lille træskur 
ved Nordvestfyenske Jernbane.

"Røjle-grisen ” på Nordvestfyenske Jernbane tøffede forbi Paarup Kirke. 
Foto: Orion Film v/Ebbe Larsen 1966.

62



Snapind og Snestrup var uden risiko 
for forveksling.

Snapind var holdeplads på Nordfyen- 
ske Jernbane og første stop på vej fra 
Odense mod Otterup og Bogense. En 
forbindelse der åbnede i 1882. Holde
pladsen lå, hvor jernbanen (den nu
værende Søhussti) krydsede Rugårds
vej, og bommene over landevejen blev 
hævet og sænket ved håndkraft.

Snestrup var første stop på Nordvest- 
fyenske Jernbane, også kaldet Nord
vestbanen. I folkemunde hed toget 
"Brenderup-grisen” og ’’Røjle-grisen”, 
fordi det gik fra Odense via Brenderup 
og Røjle til Middelfart, en togforbin
delse der havde tøffet siden 1911.

Snestrup Trinbræt var et lille træskur, 
som lå over for Paarup Kirke. I dag er 
der parkeringsplads for biler.

Nordfyenske Jernbane kørte i 1966 sin sidste tur på skinnerne 
tværs over Rugårdsvej. Foto: Orion Film v/Ebbe Larsen 1966.

ix
va

Snapind var en ”selvbetjenings
station ”. Toget standsede kun, når 
passagererne tændte et signal.
Foto: Orion Film v/Ebbe Larsen 1966.

Snapind Holdeplads ved Rugårdsvej havde også postindleveringssted fra 1957 
til banens lukning i 1966. Foto: Orion Film v/Ebbe Larsen 1966.
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Med bus fra Paraplyen 

Den kollektive trafik i Odense bestod i 1944 af både sporvogne, trolleybusser 
og almindelige busser. Etteren kørte fra Nyborgvej (Ejby) til Tarup.

Da Odenses to trafikselskaber i 1952 blev lagt sammen, fik Tarup-bussen linje 
nummer 2. Her holder den på Flakhaven. Foto 1952.

Tarup kom allerede i 1924 med på det 
odenseanske bybusnet.

Mens sporvognene raslede i den 
indre by, forsynede et privat bussel
skab, Odense Omnibus A/S, flere af 
byens forstæder med firehjulede bus
ser. Odense Omnibus A/S rullede for 
første gang sine lokalt fremstillede Tri
angel-busser gennem byens gader i 
1923. Året efter lagde selskabet også 
en rute til Tarup.

Den lille trekantede plads på hjørnet 
af Rugårdsvej, Bygmarksvej og Tarup- 
vej blev Tarup-bussens endestation. 
Pladsen blev i mange år kaldt ”Pa- 
raplyen” efter faconen på et mørkerødt 
læskur, som stod ved endestationen fra 
1931 til 1953.

Proprietær Christian Christensen, 
Tarupgård, satte læskuret op med den 
begrundelse, at hans børn skulle stå i 
ly, når de ventede på bussen. I folke
munde hed det dog, at han ville ’’mild
ne luften”. Nytilflyttede forstadsfolk 
havde nemlig klaget over ’’tiltagende 
luftgener” fra gårdens køer og grise 
(Tarupforeningens protokol).

Nybyggerkvarterets trang til at dyrke 
sine få historiske fixpunkter viste sig i 
øvrigt i 1992, da en kopi af læskuret 
blev stillet op ved den gamle endesta
tion og senere flyttet til Tarup Biblio
teks indgang.

Året efter lykkedes det Paarup Fore
ningen at overtale Odense Kommune 
til at døbe den trekantede plads, så den 
nu officielt hedder Paraplyen.

Toeren til Tarup
Da Odense Sporvej og Odense Omni
bus i 1952 blev nedlagt, fik byområdet 
et nyt trafikselskab, Odense Bytrafik, 
samt et busnet, der gennem årene er 
forlænget til stadig fjernere forstæder,
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men i sin grundplan har holdt sig næ
sten uændret.

Antallet af linjer steg dog i 1976 fra 
seks til syv. Rute 7 fik til opgave at for
binde en række forstæder, bl.a. Tarup, i 
en ringlinje uden om bymidten.

Desuden drev Paarup Kommune i en 
kort periode en lokal buslinje. Fra 1968 
til 1970 kørte en særlig Paarup-bus 
med en privat vognmand ved rattet.

Odense Bytrafiks rute nummer 2 rul
lede oprindelig til Paraplyen, men fik i 
1959 ny endestation ved Rismarksvej. 
Fem år senere blev ruten forlænget til 
Vølvesvej, og i 1970 blev den delt i to 
linjer, én til "Tarup Nord” og én til 
"Tarup Vest".

"Toeren" betjener stadig Tarup og 
Paarup; dog fik ruten i 1992 hæftet 
endnu et ciffer på sig, da bytrafikken 
fik volumensyge og omdømte alle ruter 
og deres forgreninger til tocifrede num
re.

"Toerens" forgrening til Paarup, Ko- 
rup og Ubberud fik nummerforandring 
til 21. Forgreningen til Slukefter kom 
til at hedde nummer 22.

Øverste foto:
Ved bybussens endestation i Tarup stod 

indtil 1953 et paraplyformet læskur.
Telefonboksen korn til Tarup i 1948 

som en stor teknologisk landvinding. 
Foto: Stadsarkivet.

Nederste foto: 
Tarup-bussen havde indtil 1959 
endestation ved den trekantede 

plads på hjørnet afTarupvej, 
Bygmarksvej og Rugårdsvej.

Foto ca. 1955, P.L.A.
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Omringet af stier og åer 

Det årlige Eventyrløb foregår på stierne rundt om Tarup-Paarup. HL: FS.

var fjernet. På den måde fik vi to stier. 
Vi opfordrede Odenses borgmester 
Holger Larsen til også at købe de ned
lagte banestrækninger gennem Odense 
Kommune, men det ville Holger Lar
sen ikke sætte penge i. Korup-Ubberud 
Kommune fulgte desværre Odenses 
holdning og sagde også nej. Derfor slår 
Langesøstien et knæk gennem Korup, 
bort fra den gamle jernbanelinje."

Lennart Larson: "Fyn kunne have 
fået en sti hele vejen fra Kerteminde til 
Middelfart. Men det forhindrede Oden
se Kommune. Biler var vigtigere end 
cykler."

Odense-området havde i 1960'erne 
et meget begrænset stinet, og mange 
betragtede cykler som kommende mu
seumsobjekter, håbløst udkonkurreret 
af bilerne.

Men Paarups beslutning om at an
lægge cykelstier på de gamle jernbaner 
var banebrydende. Paarups grønne tan
ker smittede i de følgende årtier, og 
Odense opbyggede efterhånden et 
større stinet i hele kommunen. Langs 
Stavids A og Ryds A har kommunen 
anlagt stier og bygget broer over de to 
vandløb, således at hele Tarup-Paarup i 
dag er omringet af et grønt bælte.

Tarup-Paarup er omringet af stier. Det 
ved de mange tusinde fynboer, som 
hver Kristi himmelfartsdag løber sig 
vabler til under det 10 kilometer lange 
Eventyrløb.

Det er jernbanens undergang, der har 
gjort rundturen mulig.

Da der i 1966 var fløjtet farvel til 
Nordfyenske Jernbane og Nordvest- 
fyenske Jernbane, købte Paarup Kom
mune en del af jernbaneterrænet og 
sikrede dermed arealerne til rekreative 
formål.

Lennart Larson: "Paarup Kommune 
skrev historie. Vi så muligheden for, at 
borgere i Odense-området kunne få en 
sti for gående og cyklende, helt til Lan- 
gesøskovene. Det var en enestående 
chance."

Langesøstien erstattede Nordvest- 
fyenske Jernbane, og Søhusstien af
løste Nordfyenske Jernbane.

Daværende kommuneingeniør Gun
ner Larsen: "Vi købte banestrækninger
ne af de private jernbaneselskaber og 
kastede stabilgrus på dem, da svellerne

Drømmenes verden
En cykel- eller fodtur på stierne rundt 
om forstæderne er en udsøgt naturople
velse.

En anbefalelsesværdig rute begynder 
på Søhusstien. Den krydser den stærkt 
trafikerede Rugårdsvej ved autofor
handler Kronsbjergs biludstilling i 
grænselandet mellem Tarup og Odense 
C, hvor villaerne har navne som Skov
vang, Vista, Enghøj, Solvang og Dor- 
theasminde. Søhusstien danner derefter
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skel mellem Jernbanevejs gamle villa
haver og træerne i Snapind Skov.

Drej til venstre ad en grussti, Sta- 
vidsåstien, som fører ind i en dal, der 
er Tarups ganske vist beskedne svar på 
Colorado-floden og Grand Canyon. 
Der er kort vej til dalens bund, men til 
gengæld frodigere på Fyn end i Ari- 
zona. Ænderne rapper, og køerne brø
ler; der er hestepærer på grusstien og 
dunhammere i Stavidsåen.

Drømmenes verden krakelerer ved 
synet af den brutale graffiti-bemalede 
betonbro, der siden 1976 har forbundet 

Midt mellem villaforstæderne Tarup og Næsby ligger Stavidsådalen 
som en frodig naturperle. Foto: Lars K. Mikkelsen 2001.

En graffiti-bemalet betonbro fra 1976 krydser Stavids Å og forbinder Tarup og Næsby. Foto: Lars K. Mikkelsen 2002.
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forstæderne Tarup og Næsby. Beboere 
protesterede dengang forgæves mod 
broen over den naturskønne dal; den 
lokale maler Johannes Have skabte et 
maleri med ugler og spætter og fasaner 
i forgrunden og beton og byggekraner i 
baggrunden. ’’Naturslagteriet” kaldte 
han sit maleri.

Men den nærliggende Carolinekilde 
består - trods støjen fra Rismarksvejs 
forlængelse. En lille afstikker fra Sta- 
vidsåstien fører op til den kendte kilde, 
der stadig giver et dryp hvert andet 
sekund, dog ikke længere af kildevand, 
men af vandværksvand. Den oprinde
lige vandåre blev skåret over ved gra
vearbejde i forbindelse med parcelhus
byggeri.

Stavids Å har en ’’biflod”, Ryds Å. 
Også biflodens bred kan befærdes via 
en grussti, Rydsåstien, der skiller land 
og by. På den ene side markerne, på 
den anden side villaerne i Snestrup. Og 
så er der en familie, der forener de to 
verdener og lader en flok får græsse i 
villahaven.

Rydsåstien krydser Langesøstien, der 
også kan takke en jernbanes ophør for 
sit nye liv. Her tøffede ’’Røjle-grisen”.

Langesøstien baner sig vej gennem 
Paarup, forbi skolen, forsamlingshuset 
og den hvidkalkede kirke - og syd om 
Tarup med 1960’ernes etplanshuse på 
nordsiden og Højstrups militære øvel
sesplads, Odense KFUM’s fodbold
baner, Højstrups boligblokke og Oden
se Idrætspark på sydsiden - og tilbage 
til udgangspunktet, viadukten ved Sta
dionvej.

FDF-spejdere fra Odense 12. kreds 
har istandsat Carolinekilde, 

som stadig drypper, dog ikke længere 
med kildevand, men med 

vandværksvand. Foto 1995.
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Dronningens kilde
Carolinekilde mellem Tarup og Næsby 
er opkaldt efter Danmarks dronning. 
Caroline Amalie.

Dronning var hun ganske vist ikke, 
da kilden fik navn, men det blev hun, 
da hendes mand, Kronprins Christian i 
1839 blev til Kong Christian VIII af 
Danmark.

Som kronprins bar Christian også tit
len guvernør over Fyn, og han boede 
sammen med sin prinsesse Caroline på 
Odense Slot.

De holdt meget af at vandre langs 
den nu udtørrede Næsby hoved Sø, og 
det hændte, at de spadserede ud til lun
den i søens nordvestlige hjørne, kaldet 
Bispens Lund.

Her sprang en hellig kilde, som folk 
gennem tiderne er valfartet til. Kilde
vand blev betragtet som helbredende, 
og omkring kilden foregik jævnligt 
markeder og folkeforlystelser.

Da kronprinsessen fyldte 35 år - i 
1831 - fik kronprins Christian den idé 
at lade kilden istandsætte og udstyre 
den med gange og stier.

Kildens bassin fik form af en grotte, 
omgivet af kampesten, og over grotten 
blev anbragt en sten, hvor kildens navn 
er indhugget.

Under stor festivitas i anledning af 
kronprinsessens fødselsdag blev kilden 
døbt Carolinekilde, og ifølge de lokale 
aviser var ikke et øje tørt.

Carolinekilde blev de følgende år 
centrum for store folkemøder og mid
sommerfester, en tradition som dog 
efterhånden sygnede hen.

1 1996 - på 200 årsdagen for Caroline 
Amalies fødsel blev skikken med en 
midsommerfest den 28. juni genopta
get.

Kilde: H. H. Jacobsen: Kronprins og 
guvernør, Odense 1998.

Carolinekilde mellem Tarup og Næsby fik sin nuværende udformning med 
kampesten og grotte i 1831. Maleri af Dankvart Dreyer.

Sådan blev området ved Carolinekilde skildret i 1978. 
"Naturslagteriet” hedder maleriet af Johannes Have.
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Landmændenes akademi
På Nordisk Landbrugs Akademi ved 
Rugårdsvej vajer Dannebrog og FN- 
flaget side om side, og eleverne er både 
sorte og hvide.

Skolen blev grundlagt af fynske hus- 
mænd i 1908. Dengang hed den Fyns 
Stifts Husmandsskole og lå for enden 
af Husmandsskolens Allé, den nuvæ
rende Jeppe Aakjærs Allé.

Husmændene var de små jordbesid
dere. Men deres organisationstalent var 
stort. Det samme var landets første 
husmandsskole.

’’Ikke et beskedent lavloftet hus, men 
en imponerende, hvidskinnende, høj
loftet, slotslignende bygning uden for 
Odense,” som forstander Jakob E. Lan
ge skriver i sine erindringer.

’’Mandarin-spirer og 
negerfyrste-sønner”
Husmandsskolen blev hurtigt et popu
lært uddannelsessted for små jordbru
gere og nysgerrige studiegæster - fra 
den store verden.

Jakob E. Lange, der var forstander 
1918-1934, skriver: ”Som en broget 

tråd gennem skolens hverdagsliv løb de 
talrige besøg fra udlandet. En lang ræk
ke af særprægede, betydelige person
ligheder tegner sig i min erindring på 
baggrund af en forvirrende mængde af 
folk af alle jordens racer: Kinesiske 
doktores og mandarin-spirer, der ville 
vide om skolen var ’’grundtwigian”, 
japanske stipendiater med overfladisk 
tysk eller amerikansk kulturanstrøg, 
glødende nationalistiske hinduer, ufor
falsket sorte negerfyrste-sønner fra det 
indre Afrika, engelske arbejderdelega
tioner, franske landbohøjskolestude
rende eller en udvalgt skare fra alle 
USSR’s europæisk-asiatiske riger. (...)

Når Husmandsskolen i så høj grad 
blev et centralsted for udlændinge
besøg, var det naturligvis i første linje, 
fordi socialt interesserede fremmede 
(...) hurtigt kom til at indse, at det 
særlig var småbruget, der var af betyd
ning, og at vor husmandslovgivning 
(...) var en ejendommelig nydannelse.”

Paradoksalt nok var det også udlæn
dinge, der stod for Husmandsskolens 
undergang. Skolen blev bombet under 
Anden Verdenskrig. Herom kan læses i 
det følgende kapitel.

Efter Anden Verdenskrig skulle dom
stolene afgøre Husmandsskolens skæb
ne. Skolens forsikringsselskab ville 
ikke anerkende et luftbombardement 
som en skade.

Forsikringsselskabet henviste til, at 
skolen var blevet brugt som militært 
anlæg. Men skolens advokat fremførte 
bl.a., at det var tysk politi og ikke tysk 
militær, der havde beslaglagt og brugt 
skolen.

Både landsret og højesteret gav Hus
mandsskolen medhold, og forsikrings
selskabet måtte ryste op med en erstat
ning, som dog slet ikke dækkede udgif
terne til et nyt byggeri.

Navneforandring
Kommunal støtte og indsamling bidrog 
til, at Husmandsskolen i 1946 kunne 
købe gården Vrangsbæk og dens jord 
ved hjørnet af Rugårdsvej og Snestrup
gyden (den nuværende Paarupvej).

Her blev den nye skolebygning ind
viet i 1948, og 15 år senere tog den 
navneforandring til Nordisk Landbo
skole.

Fyns Stifts Husmandsskole i 1911 - og resterne af den efter bombningen i 1945.

70



For sorte og hvide
Landboskolen indførte i 1963 en ny 
uddannelse, det såkaldte landbrugs
diplom, samt et 28 måneders kursus for 
unge fra u-landene.

For at markere det nye indhold valg
te den at skifte navn.

"Skolen ser det som sin opgave at 
vise Danmarks stilling på nordisk bag
grund i det internationale samarbejde, 
og dette vil blive underbygget i den 
daglige undervisning," sagde skolens 
bestyrelsesformand i anledning af nav
neændringen.

Nordisk Landboskole udviklede sig 
til en international uddannelsesinstitu
tion, som i dag underviser jordbrugere 
fra hele verden.

Eleverne kan bl.a. kvalificere sig til 
at blive selvstændige landmænd eller 
uddanne sig som landbrugsteknikere.

Landboskolen har i årenes løb haft 
elever fra mere end 50 af verdens 
lande.

Den blev ved årsskiftet 1998/99 fusi
oneret med Tietgenskolen og hedder nu 
Nordisk Landbrugs Akademi.

Men FN-flaget vajer stadig som et 
symbol på skolens horisont.

Husmandsskolen flyttede i 1948 til sin 
nuværende adresse på hjørnet af 
Rugårdsvej og Paarupvej. Den skiftede 
i 1963 navn til Nordisk Landboskole. 
Navnet blev i 1999 endnu "finere”. 
Nu hedder den Nordisk Landbrugs 
Akademi. 1 årenes løb har skolen haft 
elever fra mere end 50 lande, 
heriblandt mange u-lande.
Foto: Stadsarkivet.
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Da Tarup blev bombet
Inge på otte år blev passet af sin mor
mor om eftermiddagen den 17. april 
1945.

Det sidste, de hørte, var et brag.
En bombe smadrede Inges hjem på 

Rugårds vej 155.
Det lyder som en skildring fra Mel

lemøsten, men det skete i det fredelige 
Tarup.

Bomben, der slog Inge Lindegaard 
Madsen og hendes mormor ihjel, var 
en forbier.

Den skulle have ramt den nærliggen
de Husmandsskole, som under Anden 
Verdenskrig var hovedkvarter for Ge- 
stapo, det tyske politi.

Ofrene blev ni sagesløse odense- 

anere, som blev dræbt af engelske 
bomber.

20 ejendomme på Husmandsskolens 
Allé og på Østrupvej blev jævnet med 
jorden. Ca. 150 andre huse tog skade. 
Cirka 300 mennesker måtte evakueres.

Det var den danske modstandsbe
vægelse, som havde opfordret englæn
derne til at angribe Gestapos hoved
kvarter på Husmandsskolen.

Englænderne satte derfor 17. april 
1945 kurs mod Tarup.

Sidst på eftermiddagen buldrede seks 
bombefly tæt hen over skorstenene i 
det nordvestlige Odense.

’’Flyverne kredsede 3-4 gange over 
Tarup, inden de kastede deres bombe

last, og samtidig hørtes maskinge
værild,” skrev Fyens Stiftstidende da
gen efter.

Englænderne ramte elendigt. Ganske 
vist blev Husmandsskolen næsten jæv
net med jorden, men 12 af deres bom
ber fløj forbi målet.

De smadrede 20 private villaer.

”Et skrækkeligt syn”
’’Telefon- og lysledninger er faldet ned 
over et større område, og flere steder 
ses store bombekratere. Trods faren for 
ueksploderede bomber arbejdes der 
fortsat ihærdigt af redningsmandska-

Ni odenseanere blev dræbt, 20 villaer blev smadret, og ca. 150 andre villaer tog skade, da engelske bomber ramte Tarup. 
Foto 1945, Stadsarkivet.
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Øverst:
Kun "skelettet” stod tilbage af dette
Tarup-hus efter bombardementet
i april 1945. Foto: Stadsarkivet.
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Nederst:
En villa på hjørnet af Rugårds vej 
og Husmandsskolens Allé 
(senere Jeppe Aakjærs Allé) blev 
totalt jævnet med jorden.
Foto 1945, Møntergården.



berne, og der fremdrages stadig dræbte 
og sårede,” rapporterede Stiftstidende 
fra krigszonen i Tarup.

De fleste af de dræbte var indbygge
re i Paarup Kommune, nogle få var på 
besøg, f.eks. Inges mormor, Amanda 
Larsen, der boede i Nansensgade.

En Tarup-beboer, Marie Larsen, var 
blandt vidnerne til bombningen: ”Man 
så en afrevet hånd, med vielsesring på, 
ligge på vejen, samt store totter hud og 
hår hænge rundt i buskene. Det var et 
skrækkeligt syn.”

Også en tysk vagtpost blev dræbt af 
de engelske bomber. De øvrige tyskere 
slap uskadt. De var blevet advaret af 
den tyske luftmeldetjeneste og havde 
forladt Husmandsskolen, som i øvrigt 
var kamufleret med maling og net.

’’Skolens hovedbygning brændte to
talt. Kursusbygningen styrtede sam
men. Udstillingshallen brændte. Tilba
ge lå blot ruindynger, jernbjælker, 
håndgranater, stålhjelme, maskinpisto
ler, i tusindvis af salonrifler og andre 
skydevåben.” Sådan skriver forfatteren 
Carl Scharnberg i Husmandsskolens 
jubilæumsskrift fra 1958.

Tog blev beskudt
Krigen var ellers gået hen over hovedet 
på de fleste i Tarup og Paarup. Kun 
kvarterets fem beskyttelsesbunkere 
vidnede om, at Europa lå i krig.

En forsmag på alvoren fik den nord
vestlige forstad dog 7. januar 1945. 
Amerikanske jagere angreb et tog, som 
var på vej fra Vil lestofte til Snestrup. 
Fire mennesker blev dræbt.

Få måneder efter var de to ulykker 
glemt. Englændere og amerikanere 
blev - også i Odense - hyldet som frel
sere. Og tyskerne gik slukørede hjem 
som tabere af verdenskrigen.
74

Billeder af et cirkusbesøg i Vern inge dominerede forsiden af Fyens Stiftstidende, 
dengang bomberne faldt over Tarup og dræbte ni beboere.
Prioriteringen skyldes formentlig aviscensuren. III.: FS 18.4.45.

Amerikanske jagere angreb i januar 1945 et tog mellem Villestofte og Snestrup. 
Her ses en af de ødelagte togvogne. Foto: Stadsarkivet.



Kai og bomberne
Nykonfirmerede Kai Aage Knudsen 
var blandt vidnerne til krigsbombarde
mentet over Tarup. I dag er han kendt 
som skuespilleren Kai Løvring.

Efter et ferieophold hos en onkel og 
en tante i Århus, hvor han så menne
sker blive dræbt ved en sabotørspræng
ning, anbefalede en læge, at Kai kom et 
sted hen, hvor der var ro - og dyr. Det 
blev Husmandsskolen i Tarup.

"Jeg blev ansat som æggesamler og 
kyllingepasser og boede på et værelse 
på Husmandsskolen," husker Kai 
Løvring (født 1931).

Men ro fik den 14-årige dreng ikke.
"Jeg var der sammen med min mor, 

da Husmandsskolen blev bombarderet. 
Min mor blev ramt af en granatsplint, 
der sårede hende i hovedbunden. 
Meget blod, men lille skade.

Mit værelse lignede Jerusalems øde
læggelse. Det eneste, der hang tilbage, 
var et billede af Christian X. Og inde 
under sengen lå min hund og rystede. 
Jeg så også en tysk soldat, som rettede 
en pistol mod sig selv og skød halv
delen af sit hoved af."

I radioen blev Kais mor nævnt som 
den første af de omkomne. Så da Kai 
og moderen efter flere timer vendte

hjem til forældrenes lejlighed i Alexan- 
dragade 4, var hele familien samlet i 
sorg.

"Alle sad og græd. De troede, at vi 
var spøgelser, da vi dukkede op med 
hvide bandager om hovedet."

Efter den oplevelse kom Kai i elek
trikerlære. "Den uddannelse har jeg nu 
ikke brugt til ret meget - bortset fra at 
komme i stødet."

Kai Løvring boede i Odense indtil 
1956. Spørger man, hvor han voksede 
op, lyder svaret: "I hele Odense."

"Jeg er født på Lykkeshåbs Allé 17 i 
Dalum. Men vi flyttede, da jeg var tre 
måneder. Derefter boede jeg over 20 
steder i Odense."

Hans forældre hed Mary og Herluf 
Knudsen. Faderen var savskærer hos 
Thorvald Pedersen A/S samt vicevært.

"Jeg havde fem søstre. Derfor flytte
de vi hver gang der var mulighed for at 
få en større og bedre lejlighed."

Af familiens mange kortvarige adres
ser kan nævnes Skt. Hans Gade 15, 
ThorkiIdsgade 55 og Schacksgade 6.

Kai lærte sin ABC på Skt. Hans Sko
le, Korsløkkeskolen og Munkebjerg- 
skolen. Men han var bedst til at synge 
og optræde og deltog allerede fra fem

års alderen i talentkonkurrencer rundt 
om på Fyn.

Som 19-årig og nyudlært elektriker 
mødte han Vera. De blev gift og fik lej
lighed på Middelfartvej 143 og senere 
på Holmehusvej 74.

Kai Knudsen, der tog navnet Løv
ring, havde ingen let start på livet. Men 
den lette genre blev hans levebrød. Han 
blev landskendt med revyfiguren 
"Eskild fra Svendborg", men har også 
vundet anerkendelse for mere seriøse 
roller på de skrå brædder.

Livets alvor lærte han at kende alle
rede som dreng i Tarup.

Bombet hus på Husmandsskolens Allé. Privatfoto 1945. Ejendommen Rugårdsvej 155 dagen derpå. Privatfoto 1945.
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Butikken på hjørnet
Tarup-Paarup er et industrifattigt kvar
ter. Sådan ville lokalpolitikerne have 
det. Tarup-Paarup skulle være et bo
ligkvarter.

Erhvervsbyggeriet i Paarup Kommu
ne var i 1960’erne det mindste blandt 
samtlige kommuner omkring Odense.

Roulunds Fabriker på Rugårdsvej - 
på Odense-siden af kommunegrænsen - 
manglede i 1961 plads til sin produk
tion af bremser og koblinger og kigge
de på jord i Paarup, men sognerådet 
sov i timen. Roulund flyttede i stedet 
til Hjallese.

Et areal ved Hans Egedes Vej og 
Thulevej blev i 1960’erne til erhvervs
område, men de fleste tarup-paarup- 
pere henter fortsat lønningsposen i an
dre dele af Odense eller i helt andre 
byer.

’’Natbefolkningen” af beskæftigede 
og uddannelsessøgende over 15 år be
står af 5.194 personer. Men om dagen 

pendler 4.246 af dem ud af sognet. Ind 
i sognet ankommer til gengæld 2.849 
for at arbejde på en af forstadens i alt 
3.787 arbejds- og uddannelsespladser. 
(Danmarks Statistik 1999).

Småhandel blomstrede
Handelen er langt den største erhvervs
gruppe i Tarup-Paarup. Den udgør 
1.185 job. Næststørste gruppe er under
visning og sundhedsvæsen med 867.

Forstaden har en lang tradition for 
handel. Men handelsmønstret har æn
dret sig. Fra selvstændige småbutikker 
til banker, supermarkeder, specialbutik
ker og et storcenter.

Allerede i 1910’erne og 20’erne 
skabte de første nybyggere i Tarup 
grundlag for butikker og forretninger 
langs Rugårds vej, f.eks. Kronsbjergs 
cykelforretning, en forløber for den

Snestrup Købmandshandel på Rugårdsvej 
211. Foto 1916, P.L.A.

Slagter Eigaard, Rugårdsvej 176, lukkede i 
1970'erne og blev ombygget til Tarup Kro.

Købmand Nielsen på Jernbanevej 18. Butikken lukkede i 1930’erne.
Foto 1930, Paarup Lokalhistoriske Arkiv.

Fra 1973 til 2000 skar Ole Jensen alias 
Ole Slagter bøffer på Rugårdsvej 196.
Den flade bygning blev opført af faderen i 
1957 og er nu pizza-bageri.

Tarup Bageri på Korn vej åbnede i 1951. 1 
dag hedder det "Kornbageren ” og er et af 
de fål bagerier, der har kunnet overleve i 
Tarup-Paarup. Foto: P.L.A.
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Smeden i Paanip åbnede i 1946 købmands
forretningen Paarup Handelshus. I dag 
holder et rengøringsfirma til i bygningerne, 
Ved Kirken 3. Foto ca. 1956.

Tarup Kro, Rugårdsvej 176, stoppede 
serveringen i 1999, og huset blev revet ned. 
En ny bygning på adressen 
rummer nu Egnsbank Fyn.

nuværende autohandel af samme navn.
På Rugårdsvej 211 lå Snestrup 

Købmandshandel, en af de få daglig
varebutikker, som har overlevet - i dag 
under det åbenbart mere salgsfrem
mende navn Aktiv Super.

Hvor naboer mødtes
Et rigt forretningsliv kulminerede i 
slutningen af 1950’erne. Ifølge Paarup 
Foreningens hæfte om Tarup lå der 
butikker på næsten ethvert gadehjørne. 
Mange blev drevet af mand og kone.

Tarup kunne byde på 11 købmands
forretninger, fire trikotageforretninger, 
tre blad- og tobakshandlere, tre grønt
handlere, tre bagere og tre herrefri
sører. Desuden kørte adskillige hand
lende op og ned ad gaderne med brød, 
mælk, slagtervarer og grøntsager.

46 forretninger, 11 håndværksmestre 
og 14 andre selvstændige erhvervsdri
vende skabte omkring 1960 et netværk 
i lokalmiljøet. Butikken på hjørnet var 

det halvoffentlige rum, hvor Tarups 
nybyggere mødte deres naboer.

Paarup var indtil Anden Verdenskrig 
mest præget af de landlige erhverv. Da 
Spangsvej og Paarupvej nord for kir
ken fik ny bebyggelse i 1930’erne, 
øjnede den lokale smed dog en chance 
for en god forretning. På adressen, der i 
dag hedder Ved Kirken 3, åbnede han i 
1938 en smedje og otte år senere en 
købmandsforretning med navnet Paa
rup Handelshus.

Samtidig med befolkningstilvæksten 
i Tarup, Paarup og Snestrup opstod en 
række mindre virksomheder, hvoraf 
nogle lever endnu. Forstæderne fik 
bl.a. stolefabrik, kjolefabrik, keramik
værksted, frisørsaloner, køreskoler, 
dyrehospital, typehusfirma, datafirma, 
større håndværkervirksomheder og et 
stort møbelhus.

Men små dagligvarebutikker på stri
be holdt ophørsudsalg i 1960’erne, da 
bilismen revolutionerede det lokale 
handelsmønster.

Kroghs blomsterhandel på 
Rugårdsvej 192 er stadig levedygtig.

Købmand John Vindeløv solgte i 1966 
forretningen på Rugårdsvej 167 (billedet) 

og åbnede JEKA Stormarked på 
Rødegårdsvej i det østlige Odense. 

Fra 1982 til 1988 drev han også en JEKA- 
afdeling i Tarup, i det tidligere Mulvad 

Møbler på Rugårdsvej 191.
I bygningen på billedet handler 

Nordea (Unibank) i dag med penge.
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Valfart til Kypa

Nysgerrige kunder stod i lange køer, da købmand Karl Skov Jensen i november 1964 åbnede Fyns største supermarked.

Manden, der lærte odenseanerne at 
skubbe rundt med en indkøbsvogn, var 
en sydfynsk landmandssøn ved navn 
Karl Kristian Skov Jensen.

Han indså allerede i 1953, at selvbe
tjeningsbutikker var fremtiden og 
åbnede Odenses første af slagsen på 
Rolf Krakes Vej i Bolbro.

I 1964 var tiden moden til et rigtigt 
supermarked, og igen med købmand 
Skov Jensen som foregangsmand. Med 
sit Kypa Supermarked i Tarup revolu
tionerede han byens indkøbsvaner.

Efter svensk inspiration byggede 
købmanden med den brune kittel en 
helt igennem uprætentiøs butikshal, og 
folk fra hele Odense valfartede i bil til 
det nymodens fænomen på Tingvalla- 
vej, hvor han også havde sørget for 50 
parkeringspladser.

Med sine 425 kvadratmeter salgs
areal var Kypa det største supermarked 
på Fyn, i øvrigt bygget af Jens P. Koch.

Kø ved ’’hangaren”
’’Bygningen lignede en hangar, og 
mange sagde: Det går ikke. Men oden
seanerne stod i kø fra første dag, og po
litiet måtte dirigere mylderet af biler,” 
husker købmandens enke, Jytte Moth 
Jensen, der nu bor i Hunderup Ege.

’’Kypa var byens første rigtige super
marked, bygget uden vinduer i siderne; 
det var nemlig billigst at bygge sådan,” 
tilføjer sønnen Palle Skov Jensen, i dag 
ejer af kæden Jensens Bøfhus.

Under sloganet ’’stabler højt, sælger 
billigt” falbød Kypa agurker og blom

kål for 98 øre stykket og et halvt kilo 
hakket oksekød for 3 kroner og 75.

Familien Skov Jensen flyttede selv 
ind i en tilbygning bag supermarkedet.

Kypa-navnet blev dannet af famili
ens fire forbogstaver, sådan nogenlun
de. ”Kjpa” kunne ikke udtales, så Karl, 
Jytte, Palle og Anne blev forkortet til 
det mere velklingende Kypa.

Supermarkeder var kommet for at 
blive. En anden købmandsfamilie, Vin
deløv, åbnede i 1982 en Jeka-afdeling 
på Rugårdsvej 191. Jeka-kæden havde 
i øvrigt også navn efter ejerfamiliens 
fornavne.

Endnu et skub mod afgrundens rand 
fik småbutikkerne, da Paarup Kommu
ne og en gruppe erhvervsmænd i 1968 
slog dørene op til et overdækket ind
købscenter.
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Igen var købmand Skov Jensen med 
på de nye tanker. Han åbnede Kypa 
nummer to i det nye Tarup Center.

"Og igen rystede mange på hovedet," 
husker Jytte Moth Jensen. "Nu begyn
der I at konkurrere med jer selv, sagde 
de. Men der viste sig at være kunder 
nok til begge forretninger i Tarup."

Kypa udviklede sig til en kæde med 
fire afdelinger; de to øvrige åbnede i 
Dalum og i Rosengårdcentret.

Kypa på Tingvallavej skiftede i 1981 
navn til Bonus, hvor sønnen Palle Skov 
Jensen blev daglig leder. Han opbygge
de en hel Bonus-kæde med 16 butikker 
på Fyn og i Jylland.

Men kunsten for en købmand er ikke 
blot at sælge varer med fortjeneste. En 
endnu større kunst er det at stoppe, 
mens legen er god - og at sælge hele 
butikken, mens den er attraktiv.

Familien Skov Jensen solgte i 1983 
Kypa i Tarup Centret til den jyske 
varehuskæde Løvbjerg - og i 1984 hele 
Bonus-kæden til Fakta.

Navnet Kypa forsvandt helt ud af 
den odenseanske butikshistorie i 1987, 
da Skov Jensen også skilte sig af med 
supermarkedet på Dalumvej.

Imperiets grundlægger valgte at trap
pe ned.

"Min mand havde altid drømt om at 
købe en gård," fortæller Jytte Moth 
Jensen. Drømmen blev opfyldt i 1986, 
da familien flyttede ind i en toprenove
ret pragtgård i Rynkeby.

Kypa-kæden havde sin guldalder i 
supermarkedernes første Klondyke- 
alder. Modefænomenet tvang en række 
mindre købmænd til at lukke. Derefter 
led Kypa selv - frivilligt - butiksdøden.

Familien Skov Jensen drejede nøglen 
om med et smil - og med penge i kas
sen.

I dag driver Fakta en discount-butik i 
den gamle "hangar" på Tingvallavej.

Kypa-navnet blev dannet af ejerfamiliens fornavne. Her ses købmand 
Karl Skov Jensen (nummer tre fra højre) sammen med 
hustruen Jytte og børnene Palle og Anne under byggeriet i 1964.

Kypa lærte odenseanerne at skubbe rundt med en indkøbsvogn. Foto 1964.
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Købstad under tag
Tarup Center tager venligt imod. Glas
dørene glider lydløst til side, så gæster 
let kommer ind fra de store parkerings
arealer med plads til mere end 600 
biler.

Inde i centrets gader er der tilstræbt 
behagelighed. Brede centergader med 
plads. Tempereret klima giver købelyst 
samt vækstmuligheder for ellers ekso
tiske planter som birkefigen, gummi
figen og nerie.

Vejrliget er ophævet. Lys og mørke 
er sat ud af kraft. Der er mange farver 
og lyde, men alt er afstemt, så ingen

enkelt lyd og ingen enkelt farve får lov 
at dominere.

Tarup Center søger det afstemte. 
Mangfoldigheden er bragt på en for
mel, så det først og fremmest er beha
geligt at færdes blandt varer og tilbud. 
Selv om det kan være svært, når ud
salgs- eller fødselsdagstilbud trækker 
store skarer til. Så kan der blive over
fyldt.

Dørene glider igen til side, når gæ
sterne belæssede forlader den lille køb
stad for forhåbentlig snart at vende til
bage.

Tarup Centers fødsel skyldes et sam
arbejde mellem Paarup Kommune og 
lokale erhvervsfolk, som i 1967 stifte
de Tarup Handelscenter A/S.

Centret åbnede 3. december 1968 - 
som provinsens første overdækkede 
butiksmiljø. Dengang var der 21 butik
ker.

Ved indgangen til den del, som rum
mer bibliotek og offentlige kontorer, 
finder man et lille relief i rødt tegl fæl
det ind i væggen. Under relieffet står 
der: “Lennart Larson. Initiativtager til 
Tarup Center”.

Spændte husmødre ser til, mens sognerådsformand Lennart Larson klipper den røde tråd og indvier Tarup Center 
Foto 1968, Stadsarkivet.
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Det er et selvbevidst center, der her 
hylder sin pionér. Som sognerådsfor
mand og erhvervsmand spillede Len
nart Larson en betydelig rolle for cen
trets etablering.

Selve idéen kom fra sognerådsmed
lem, arkitekt Manfred Knudsen, som i 
1965 forelagde de første planer om et 
handels-, kultur- og administrations
center efter amerikansk forbillede. Men 
Larson gav planerne de fornødne vin
ger, fik overtalt skeptikerne og de for
retningsdrivende og stod for det politi
ske og økonomiske benarbejde.

Forhindringer måtte overvindes. 
"Menighedsrådet var ikke meget for 
planerne. Det så hellere, at en ny kirke 
med tilhørende kirkegård blev placeret 
på grunden ved siden af rådhuset,” 
husker centrets herreekviperingshand
ler, Preben Lauridsen.

Men Tarup Center var den rigtige idé 
på det rigtige sted på det rigtige tids
punkt, da borgerne forvandlede sig til 
forbrugere. Realindkomsten og forbru
get steg proportionalt. Sparsommelig
hed og andre puritanske dyder blev 
punkteret. Varer lokkede og kaldte, og 
forbrugerne fulgte sirenernes sang.

Centret udkonkurrerede en række 
småbutikker på gadehjørnerne, men det 
fastholdt en mangfoldig butiksstruktur.

Allerede i 1972 blev centrets butiks
areal fordoblet, og der blev plads til 37 
butikker. I 1976 kom næste udvidelse 
med en tre-etages kontorbygning som 
blandt andet rummer posthus, område
kontor for social- og sundhedsforvalt
ning samt bibliotek. I 1986 svulmede 
antallet af butikker op til 44 og arealet 
til cirka 20.000 kvadratmeter.

Centret blev i 1987 moderniseret 
stærkt, så de forskellige byggeetaper 
kom til at fremtræde ensartede, og i 
1997 kom den hidtil seneste udvidelse 
med cirka 2000 kvadratmeter.

Store parkeringsarealer og automatiske glasdøre har siden 1968 budt velkommen 
til et tempereret indkøbsklima. Foto: P.L.A.

Livets gang i Lidenlund
Man forbinder næppe Tarup Center 
med ungdomsoprør og de sene 60’eres 
opgør med de stive normer. Men cen
trets navnetræk og logo er præget af 
den antiautoritære tid.

Sentresserne var nemlig også årene, 
da det virkede demokratisk og frem
mende for den folkelige lighedstænk
ning at skrive navne med lille begyn
delsesbogstav. Så faktisk hedder huset 
“tarup center”.

Se blot logoet, der består af lille “t” 
og lille “c” knyttet sammen i evig tro
skab.

Det er bestemt ikke oprørske former, 
som præger centret, men i modsætning 
til andre og meget større butiksmiljøer 
som for eksempel Rosengårdcentret og 
Bilka i sydøstdelen af Odense, så taler

Tarup Center stadig lavmælt og med 
små bogstaver.

”rc” vil gerne have rollen som 
Lidenlund, den lille overskuelige køb
stad med traditioner og gentagelser. 
Sådan er det også opført, med rækker 
af butikker og et tag over gaden. I cen
trets barndom så man det tydeligt. 
Gaden mellem husene var blot dækket 
af et trapeztag, hvor regnen kunne 
tromme øredøvende.

Man møder hinanden i Lidenlund, på 
gader og stræder og på de torve og 
runddele, som er lagt ind i byplanen. 
På disse små pladser kan trafikken 
fla’e u’ - for nu at sige det på fynsk. 
Ærinder bliver til møder og samvær.

Slæbende på taske og poser siger en 
midaldrende kvinde fra Morud-kanten: 
“Her i Tarupcentret kender jeg butik
kerne, og så møder man så mange, man
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Tarup Center skriver sit logo med 
småt. Det virkede fremmende for den 
folkelige lighedstænkning dengang 
sidst i 1960'erne. De postmoderne 
glasportalererfra 1987.

kender. U’e i O’ense er det sværere at 
finde rundt.”

Preben ’’Tøjmand” Lauridsen har 
haft forretning i centret siden åbningen. 
Han tilføjer: ’’Tarup Center virker nær
mest som landsbyens gadekær. Her 
mødes man og snakker sammen.”

Nærhed og overskuelighed. Det er to 
af de begreber, centerchef Kai Hviid 
bruger til at karakterisere sit center 
med: “Her kommer folk gerne et par 
gange om ugen eller mere. Man stikker 
lige inden om. Og på den måde må 
centret gerne have lidt præg af lands
byfællesskab.”

’’Mens det er kædebutikkerne, der 
dominerer i de fleste indkøbscentre, så 
har vi mange butikker med lokalt ejer
skab,” tilføjer han.

Centrets kunder kommer fra de nært
liggende boligområder samt fra Nord- 
fyn. ”Vi har et meget homogent publi
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kum, der kommer igen og igen, fordi 
de finder tryghed. Det gælder om at 
appellere til børnefamilierne, sætte bør
nene i centrum, for så får vi familien i 
tale,” siger Kai Hviid.

“I centrets første år kunne vi opstille 
et kuglebad, hvor børnene kunne lege, 
mens de voksne handlede. Den går 
ikke længere. 1 dag skal vi ikke bare 
opbevare børnene; de er blevet helt 
centrale for familiens adfærd.”

Foruden børnefamilier kommer der 
mange midaldrende og ældre menne
sker. Derimod er der i forhold til andre 
store indkøbscentre i Odense-området 
kun få 17-25-årige blandt gæsterne i 
Tarup Center. ”Det kan have sine for
dele,” fortæller én af de handlende. ”Så 
slipper vi for mulige kilder til uro.”

Som det eneste center i byen har 
Tarup Center ingen fastansatte vagter. 
Tarup Center er ikke til det vilde. Det 
understreger gerne selv sit image som 
nært og trygt. Hvem husker ikke de 
regionale tv-reklamer:

"Du kan få det hele i Tarup Center.
Det er et hyggeligt sted at handle.
Jeg er kommet her gennem mange år.
Det er tilpas i størrelse - og over

skueligt.
Der er gang i den i Tarup Center.
Her er godt vejr året rundt.
Der sker så meget spændende.
Vi mødes tit her og drikker en kop 

kaffe sammen.
Tarup Center er bare Fyns hurtigste 

butikscenter. ”

Tarup Center har et homogent 
publikum, der finder tryghed i centrets 
præg af Lidenlund. Foto: Tarup Center.



Sådan stemmer Tarup-
En landkultur og en bykultur stødte 
sammen, da Tarup-Paarup blev til for
stad.

Ofte vil sådanne sammenstød påvir
ke magtbalancen i det lokale sogneråd. 
Men i Paarup Kommune lykkedes det 
de borgerlige at beholde magten lige 
indtil kommunens opløsning i 1970, 
også selv om mange tilflyttere kom fra 
et traditionelt socialdemokratisk løn
modtager-bagland.

De fleste tilflyttere stemte borgerligt, 
især på grund af den driftige ”by-ven- 
stremand” Lennart Larson, der var en 
ren stemmesluger.

Paarups sidste sogneråd, som sad fra 
1966 til 1970, bestod af tre venstrefolk, 
tre konservative, to socialdemokrater 
os en radikal.

Dødt løb
I dag afspejler stemmerne i Tarup- 
Paarup mere tendensen i storbyen og 
på landsplan.

Folketings- og kommunalvalg havde 
i 1990’erne næsten dødt løb mellem de 
to blokke, når man kigger på de afgiv
ne stemmer på Tarup Skole og i Paarup 
Forsamlingshus.

Ved kommunalvalget i 1997 stemte 
ca. 2.900 på borgerlige partier, og ca. 
2.900 satte kryds ved Socialdemokrati
et, SF eller Enhedslisten.

Folketingsvalget i 1998 endte lige
ledes uafgjort i Tarup-Paarup.

Ca. 3.400 stemte på de borgerlige. 
Ca. 3.400 holdt på Socialdemokratiet 
og venstrefløjen.

Paarup
Både og
Ved det tredobbelte valg i november 
2001 lod Tarup-Paarup de personlige 
sympatier veje tungere end trofasthed 
mod partierne.

Vælgerne på Tarup Skole og i Paarup 
Forsamlingshus foretrak socialdemo
kraten Anker Boye som borgmester, 
den konservative Jan Boye som amts
borgmester og en VK-regering til at 
styre landet.

Og sådan blev det. Tarup-Paarups 
vælgere vandt på alle tre kuponer.

Den nordvestlige forstad er - også 
politisk - midten af Danmark.

De vandrende vælgere 
Tarup-Paarups vælgere foretrækker en socialdemokratisk borgmester, 

en konservativ amtsborgmester og en VK-regering

Kommunalvalg 2001 Amtsrådsvalg 2001 Folketingsvalg 2001

Socialdemokratiet............. 2.946 Socialdemokratiet.............. 2.067 Socialdemokratiet..............2.080
SF........................................... 325 SF............................................ 339 SF............................................345
Enhedslisten..........................336 Enhedslisten...........................108 Enhedslisten...........................119
Radikale................................ 145 Radikale..................................171 Radikale.................................277
Konservative...................... 1.458 Konservative.......................2.276 Konservative.......................1.497
Venstre................................ 1.031 Venstre....................................888 Venstre................................ 1.398
Dansk Folkeparti................. 315 Dansk Folkeparti.................. 375 Dansk Folkeparti..................760

Kilde: Odense Kommunes stemmeoptælling på Tarup Skole og i Paarup Forsamlingshus.
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Det evige fællesskab
Der findes korte forløb i historien. Og 
der findes lange.

Et af de korte forløb er den konjunk
turbestemte folkevandring til forstæ
derne. Et af de lange er sogn, kirke og 
kirkegård.

Hvordan de korte og de lange forløb 
mødes og filtres sammen, og hvordan 
en befolkning etablerer nye fællesska
ber, kan man iagttage i Tarup-Paarup.

Et af fællesskaberne var der i forve
jen. Kirkens fællesskab, sognets fælles
skab. Et fællesskab, som er mere varigt 
end forbrugets samvær.

Indgangsportalen til Paarup Kirke er 
en hvidkalket, muret port med kamtak
ker. Midt i øverste kamtak har en os 
ukendt murer tilhugget en lille figur, 

der forestiller et timeglas. En påmin
delse om, at også evigheden eller netop 
tidens gang kan bestemme fællesskabet 
og dets rammer.

I en bog om nogle jyske sognes hi
storie, Vort Sogns Historie i 100 Aar, 
fra 1956, skriver kulturhistorikeren Sa- 
lomon J. Frifelt: “Og hvad er så dette 
særegne danske sogn, hvis skel som et 
fintmasket mønster indkredser og tav
ler hele det danske folks gamle stam
meområde? Kort udtrykt kan det siges: 
Et sogn er den kreds af bolav, der søger 
- sogner - til samme kirke.”

Frifelt skildrer sognene som den 
selvindlysende ramme om et folkeligt 
fællesskab, der samtidig er et kristent 
menighedsliv.

Sogn, kirke og menighedsliv udgjor
de en enhed og samhørighed. Et lokalt, 
folkeligt fællesskab knyttede sig til et 
sted, nemlig det fysisk-geografiske 
sogn.

Denne opfattelse var fremherskende 
endnu i 1950’erne. Sted og fællesskab 
udgjorde en enhed.

Sognet var ikke bare en kirkelig 
enhed, men også en økonomisk og 
politisk enhed, som omfattede f.eks. 
skole- og socialvæsen samt - ikke 
uvæsentligt - skatteudskrivningen.

Sådan var også sognekommunen 
Paarup skruet sammen indtil 1970, da 
den blev nedlagt som administrativ en
hed. Men Paarup Sogn lever endnu, 
som kirkelig enhed.

Bag Paarup Kirkes tykke portal findes forstadens mest sejlivede fællesskab, sognets og kirkens. 
Timeglasset i den øverste kamtak symboliserer evigheden og tidens gang. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Det store hus
Skønt sognet er delt i to kirkedistrikter, 
Tarup og Paarup, er der stadig kun én 
kirke at sogne til.

Paarup Kirke ligger ret præcist i mid
ten af sognet med stort set samme 
afstand til samtlige yderpunkter.

Kirkeklokkerne kunne nå alles øren.
Det store hus, hvis ældste kerne er et 

senromansk murstenshus, er placeret 
højt og mægtigt på en banke af sand. 
Herfra skuer det tværvendte, hvidkal
kede tårn ud over et landskab, der er 
præget af frugtbarhed og menneskelig 
foretagsomhed.

Tårnet er ikke særlig højt målt mod 
moderne kommunikationstårne og høj
huse. Men man bliver lille ved foden af 
det tunge tårn. Alderen får det til at 
suse, hvis man ejer evnen til at tænke 
efter.

Paarup Kirke er, som de fleste dan
ske middelalderkirker, bygget af flere 
gange. De ældste dele er fra omkring 
1200.

Tårnet er opført i 1400-tallet. Om
trent samtidig har man fjernet et oprin
deligt plankeloft i hovedskibet og er
stattet det med to fag krydshvælvinger.

Det karakteristiske sideskib - eller 
korsarmen - mod nord er også fra 
1400-tallet og fungerede dengang som 
kapel. Hvælvingerne i kor og skib har 
været udstyret med kalkmalerier. De 
blev i 1937 undersøgt af Nationalmuse
et, men inden menighedsrådet nåede at 
bestemme sig for en restaurering, 
hældte murerne cement i revnerne, og 
malerierne gik i evig glemsel.

Paarup Kirke blev oprindeligt indviet 
til Vor Frue, altså Jomfru Maria. Men 
frue-navnet er forlængst fortrængt, for
mentlig allerede inden reformationen, 
for i 1339 blev kirken givet til Skt. 
Knuds Kloster i Odense.

Efter reformationen overgik kirken 
til Gråbrødre Hospital som anneks, og 
sådan fungerede den frem til 1816, da 
kongen bestemte, at Paarup skulle bli
ve et sogn med selvstændigt pastorat. 
Det skete tre år senere efter en over
gangsperiode med præstebetjening fra 
Skt. Hans Kirke.

Historien suser i det symbolladede 
hus. Tingene taler fra forskellige 
århundreder. På sideskibets kalkede 
vægge hænger to legemsstore figurer, 
som stammer fra en sengotisk altertav
le i middelalderen.

Til kirkens arvestykker hører også 
den fuldkantede døbefont fra omkring 
1250 med fod af blå granit og font i rød 
granit. Desuden korbuekrucifikset fra 
omkring 1500, som udspænder Kristi 
lidelser mod skildringen af de fire 
evangelister: Ørnen = Johannes, løven 
= Markus, oksen = Lukas og englen = 
Mattæus.

På væggen i koret hænger to kling- 
punge, som under en salme blev båret 
rundt, og man fornemmer småfolks 
forlegenhed, hvis de ikke kunne frem
bringe lyden af klingende mønt, når 
posen blev rakt ind over bænkerækker
ne.

Altertavlen fra 1656 er af kunsthisto
rikeren Herman Madsen blevet beteg
net som én af Danmarks smukkeste af 
sin art. Stilen er såkaldt bruskbarok 
med et alterbillede forestillende Jerusa
lem, og foran er en korsfæstelsesgrup- 
pe, udskåret i træ.

På prædikestolen i samme barokstil 
fra 1679 skildres Moses og Salvator, 
Frelseren, sammen med de fire evange
lister.

Det store 17-stemmers orgel blev 
bygget og installeret i 1983, da det 
afløste et orgel med fire stemmer.

I kirketårnet hænger klokken Anna 
fra 1496, opkaldt efter Jomfru Marias 

mor, ved siden af en 500 år yngre kol
lega, der er navngivet Kristklokken.

Tradition og fornyelse side om side. 
Kirken har i øvrigt påbegyndt indsam
ling til endnu en klokke, som skal hed
de Maria.

Nybyggerne 
slog rødder

“Da jeg kom her til sognet i 1984, var 
arbejdet især præget af dåb og store 
konfirmandhold,” siger Eskild Jensen, 
der er en af tre præster med embede i 
sognet.

“Der var mange unge familier i de 
nybyggede huse, så vi var et ungdoms
sogn. I dag er der heldigvis stadig man
ge unge familier og dermed børn, lige
som mange - også udensogns - gerne 
vil giftes her i kirken.

Men der er betydeligt flere begravel
ser og bisættelser nu end i 1980’erne. 
Tilflytterne fra dengang i byggeperio
den er jo blevet ældre. Heldigvis duk
ker nye købere op til husene, både i 
den gamle del af Tarup, og i de Koch- 
prægede kvarterer.”

“I årene fra 1984 til 2001 har antallet 
af kirkegængere været i konstant stig
ning,” fortæller Eskild Jensen.

“Befolkningen er meget trofast som 
sognebørn betragtet. De går i kirke, 
kommer til arrangementer, og mange 
deltager i det kirkelige arbejde. Derfor 
er det godt at være præst her. Folk er 
stedfaste og glade for området. For 
naturen, indkøbsmulighederne, fælles
skabet herude vest for Odense.”

“Man må altid som præst spørge sig, 
hvor man særligt skal bruge kræfter.

Vi har ingen fattigdom, ingen hjem
løse som en række midtbysogne.

Derimod har Paarup Sogn efterhån-
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Forstadens ældste bygning, Paarup Kirke, er en typisk dansk middelalderkirke, bygget af flere gange. 
Den ældste del er fra 1200-tallet. Foto: Niels Nyholm 2001.

den en betydelig gruppe af ældre med
borgere, som sidder tilbage i eget hus 
efter ægtefællens død. De kan blive 
svært ensomme. For dem har vi lavet 
en pensionistklub.”

Præstens karakteristik af sit sogn og 
kvarter bekræftes af statistiske oplys
ninger. Flyttefrekvensen i Tarup-Paa- 
rup er kun 9,4 procent. Det gennem
snitlige tal for landets sogne er 11,8 
procent.

Efter den store tilflytning er der op
stået en ny stabilitet. Man begyndte 
“forfra på den bare mark”. Men nu har 
marken forvandlet sig til det sted, hvor 
man har hjemme.

Det sidste sted
Rundt om Paarup Kirke strækker en 
stadig større kirkegård sig, som et styk
ke erindringernes mosaik. Det er et helt 
særligt landskab.

Engang var der stor prestige i at blive 
hensat i kirkegulvet. Det var kun for
undt de ganske få og velhavende. Det 
gjaldt stadig i 18OO-tallet om at blive 
begravet så tæt på kirken som muligt. 
Fra den tid er bevaret en række minde
sten, som er fældet ind i de udvendige 
mure.

Kirkegården er som en organisme 
med årringe. Inderst, nærmest kirken, 
findes de ældste gravmæler i sten, mar
mor eller støbejern.

Længere ude i stadige cirkler findes 
gravsteder med hække. Med cypres, 
tuja, buksbom. Marmor, granit, natur
sten. Familiers og slægters steder. Fæl
lesplæner for urner, skovkirkegård i en 
lys birkelund, afgrænsede mindehaver. 
Blomsterområder. Gamle, velkendte 
former. Og nye, smukke fælleshaver i 
runde anlæg.

Kirkegårdsleder Bent Madsen kom 
til Paarup Kirke i 1982. “Dengang slut
tede kirkegården ved det gamle stendi
ge. Den var helt fyldt op. Kirken købte 
derfor de store arealer her, og jorden 
blev indviet. Den nye jord var ren 
pløjemark. Derfor kunne vi præge det, 
som vi ville.”

“Der var i de år en stærk tendens til
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anonymisering,” fortæller Bent Mad
sen. “I 1982 havde kirkegården i alt 62 
nedsættelser af kister eller urner. 35 af 
dem var anonyme, altså uden minde
plade med navn.

Jeg mener, at anonymitet bør be
grænses, for den rummer den store 
glemsel. Den fratager efterladte og se
nere slægter muligheden for at lade 
tankerne glide tilbage til dem, der var.

Vi vil udfordre tendensen til anony
me grave. Og det er lykkedes meget 
godt. I år 2000 havde vi 129 nedsættel
ser, heraf kun 18 anonyme,” fortæller 
kirkegårdslederen.

“Det er min erfaring, at folk skal 
have tidssvarende muligheder at vælge 
imellem. Gravformer skal følge befolk
ningen og dens holdninger. Derfor har 
vi udviklet en række nye former. Vi 
søger at kombinere respekten for den 
enkeltes ønsker ved både at bevare tra
ditionen og forny traditionen.”

I hvert fald når det gælder navn på en 
mindeplade, synes traditionen at have 

sejret på Paarup Kirkegård. Samtidig er 
den kendt for at skabe nye former for 
gravsteder. Traditioner vedligeholdes 
kun i fornyelsen.

Blandt den række af nye former, som 
Bent Madsen og hans menighedsråd 
har indført, er forskellige typer af stau
dehaver og fælles mindehaver, som er 
smukt afgrænsede i små, overskuelige 
enheder.

At leje et gravminde er et andet nyt 
initiativ. Man kan få et støbejernsmo
nument stillet til rådighed i 10 år. Min
depladen clipses på.

Der er også en smuk mindelund un
der udvikling. Her nedsættes urnen 
anonymt i plænen, mens navnene sam
les på en marmor-obelisk i midten.

Evighedens have folder sig ud. Erin
dringen vinder måske over glemslen.

“En kirkegård bør følge folks ønsker 
og tidernes forskellige tegn. Ellers 
ender det hele i historieløshed,” siger 
Bent Madsen.

Ældregruppen 
vokser

Gennemsnitsalderen stiger 
i Tarup-Paarup

1993
20-34 årige:
19,3 procent

Ældre over 65 år:
14,7 procent.

2000
20-34 årige:
15,6 procent

Ældre over 65 år:
19,2 procent.

Kulturens netværk
Tarup-Paarup Kulturforum er en para
ply for det lokale foreningsliv.

“Vi virker som orkanens øje i det 
meget levende folkelige, kirkelige og 
foreningsmæssige liv, som findes her,” 
fortæller Preben Berg, organist ved kir
ken og formand for Kulturforum.

“Vores væsentligste opgave er at redi
gere og udgive en aktivitetskalender. 
Den skal holde lokalbefolkningen ajour 
med, hvad der foregår. Ud over kalen
deren står vi for det årlige grundlovs
arrangement i parken bag Nordisk 
Landbrugs Akademi."

Kulturforums aktivitetskalender ud

kommer i 5.200 eksemplarer to gange om 
året. Den blev etableret med støtte fra den 
såkaldte 5%-pulje under Folkeoplysnings
loven og udkom første gang i 1994 kort 
efter Sognegårdens indvielse.

“Kulturforum udgør et netværk af mang
foldighed, initiativ, virkelyst og glæde ved 
tilværelsen, som er med til at gøre dette 
sogn rigt på fællesskab og på oplevelse af 
sammenhæng.”

“Jeg er selv født og opvokset på landet,” 
fortsætter Preben Berg. “Derfor kan jeg 
sige, at den sammenhæng, som kunne være 
i et landsogn, i høj grad også er kommet til 
stede her i et moderne forstadssogn. Det 
folkelige og kirkelige liv er med til at skabe 
bevidsthed om os selv, som mennesker der 
hører til her.”

TARUP-PAARUP
Kulturforum

Aktivitetskalender 
Forår 2001
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Lysets hus

Planerne om at bygge en kirke nummer to i Tarup-Paarup blev aldrig ført ud i livet. Men i 1994 fik forstaden 
en ny sognegård mellem Rugårdsvej og Solgårdsvej. Foto: Niels Nyholm 2001.

Vølven er i den nordiske mytologi en 
heks og spåkvinde, der forudser lysets 
komme og skabelsen af Midgård som 
menneskenes hjem i midten af verden. 
Dér hvor solen har sit rige.

Det virker derfor passende, at Paarup 
Sognegård er opført på en grund, som 
mod vest grænser til Vølvesvej og mod 
nord til Solgårdsvej.

Mod syd støder grunden mod Ru
gårdsvej, som sognegården vender ryg
gen til.

Den tætte trafik og nutidens hidsige 
gearskift høres ikke inde i de velisole
rede lokaler. Men bag ved huset brager 
larmen fra hestekræfterne, der slippes 
løs mellem lyskrydsene på den gamle 
landevej, som var det et kapløb mellem 
Odi ns ottebenede hest og Thors torden
vogn.

Man skal forhåbentlig ikke lægge for 
meget i den del af Vølvens spådom, 
hvor hun forudsiger ragnarok, verdens 
undergang, som sker i et inferno af 
larm, mens guder og mennesker vender 
ryggen til.

Lang fødsel
Paarup Sognegård blev indviet i 1994. 
Dermed var det seneste af fællesska
bets steder i Tarup-Paarup etableret. 
Men dette hus havde også været længe 
undervejs.

Allerede tidligt i 1960’erne, mens 
den store tilflytning fandt sted, diskute
rede det lokale menighedsråd, om Paa
rup Sogn skulle have en kirke nummer 
to. Planerne blev ikke realiseret, men 
menighedsråd og kommune sikrede sig 
alligevel jord til et muligt kirkebyggeri 
på Roers Allé. Arealet blev siden 
mageskiftet, først til et stykke af den 
grund, som Tarup Center fik, siden til 
grunden på Solgårdsvej.

Efter menighedsrådsvalget i 1988 be
sluttede rådet at arbejde for et sogne
eller menighedshus. En lokal arkitekt, 
Kai Sørensen, Tarup, vandt den ud
skrevne konkurrence.

Paarup Sognegård har i stueplan et 
samlet areal på 684 kvadratmeter samt 
et kælderareal på 93 kvadratmeter. Den 
samlede pris på byggeriet blev knap 10 
millioner kroner.

Sognegården afløste træpavillonen 
Taruphus, der senere fik nyt liv på 
Munkebjergskolen i Odense, hvor den 
bruges af skolefritidsordningen.

De lokale folk i sogne-, menigheds- 
og foreningsarbejdet havde fra starten 
visioner med Paarup Sognegård. Den 
skulle danne en vej fra fortid, over nu
tid til fremtid og samtidig bygge bro 
mellem lokalbefolkningen og kirken 
samt mellem tradition og fornyelse.

Mål og visioner er nedfældet i et 
grundstensdokument, skrevet af nu af
døde sognepræst Johs. Th. Nielsen. En 
kopi af dokumentet hænger i ramme 
ved indgangen til sognegården. Men 
originaldokumentet er lagt ind i den 
hulede grundsten af granit, som er ind
fældet i muren.

I dokumentet står:
/ året 1993 efter Kristi fødsel, i dron

ning Margrethe den Anden af Dan
marks 22. regeringsår, mens Vincent 
Lind var biskop i Fyens Stift, lagdes 
den 6. august grunden til dette hus, 
som skal tjene til samlingssted i Paa
rup Sogn.

Fire unge, som repræsenterer konfir

88



manderne fra Paarup Skole og Tarup 
Skole samt KFUK-spejderne og 
FDF/FPF, satte grundstenen på plads.

De tre sten blev muret ind af biskop 
Vincent Lind, sognepræst Johannes 
Theodor Nielsen og læge Knud Edel- 
berg.

Paarup Sognegård afløser en fore
løbig mobilpavillon, kaldet Taruphus, 
som fungerede i 20 år som menigheds
hus.

Den nye sognegård indrettes med 
kirkekontor og mødelokaler samt loka- 
l e r fo r kof ifimandunde rvisn in g.

Det er hensigten, at sognegården 
skal være åben for sognets aktiviteter 
på mange måder; det skal være møde- 
og værested, som peger på den virke
lighed, vi lever med, og som har sit 
ældste mødested i sognets gamle kirke.

Det er vort ønske, at Gud vil velsigne 
det liv, som her kommer til udfoldelse.

Dokumentet vedlægges et møntsæt 
fra 1992, kirkeblade, mikrofilm med 
tegninger, kort beskrivelse af Paarup 
Sogn.

Det er et både poetisk og jordnært 
dokument, der etablerer broen mellem 
det store og det nære. Vølvens spådom
me om mennesket i Midgård og som 
universets midtpunkt er opfyldt. Doku
mentet er skrevet med tidens teknik, 
kirkekontorets edb-anlæg.

Sol og vand
Fra foyerens flisegulve ledes man mod 
salene, der åbner sig i højde og bredde. 
Huset er præget af naturmaterialer. 
Trægulve, røde murstensvægge, særli
ge lysekroner i træ, formet som hjul, 
der kan symbolisere sammenhæng og 
evighed.

Lyset falder ind fra alle vinkler og 
niveauer i de to store sale, som bliver

Sognegården fyldes med lys fra alle vinkler og niveauer. Foto: Niels Nyholm 2002.

ét, når den fleksible foldedør fjernes.
Det er i det hele taget et fleksibelt 

hus, hvor det hellige og det verdslige 
flyder sammen.

På gavlvæggen mod øst, den opgåen
de sols verdenshjørne, findes et særligt 
arrangement. Her kan den flytbare sce
ne stilles op. Men der lader sig også 
etablere et knæfald og et lille alter af 
træ, så rummet bliver helligt og kirke
ligt. Ved kirkelige handlinger lukkes to 
sæt døre og skodder af træ for ende
væggen. Disse dør-arrangementer er 
udformet, så lyset bagfra skinner igen

nem på en måde, så der dannes et kors.
“Lyset kastes ind, som er det solen, 

der stiger af havets skød,” siger pedel 
Frank Nielsen, der viser, hvordan et 
vandbassin placeret uden for husets 
sydvestlige hjørne reflekterer lyset 
gennem et stort glasparti i Lille Sal.

“Det er et meget velfungerende hus, 
også hvad angår det tekniske. Og det 
bruges meget. Det er ikke sjældent, vi 
har arrangementer med over 200 men
nesker. Vi når ofte op på mellem 70 og 
90 arrangementer om måneden inklusi
ve konfirmationsforberedelse.”
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Hestekræfter

Fyens Rideklub flyttede i 1964 ind på Tarupgård. Stuehuset blev revet ned, men området er bevaret 
som en landlig oase i forstaden. Foto 1964, Stadsarkivet.

Der er mange hestekræfter midt i Ta- 
rup. Og masser af piger. 98 procent af 
medlemmerne i Fyens Rideklub er af 
hunkøn.

Rideklubben på Tarupgårdsvej 3 er 
Fyns største og én af de ældste. Under 
navnet Rideforeningen for Odense og 
Omegn blev den stiftet i 1901. Den
gang holdt klubben til i ridehuset ved 
kasernen i Ridehusgade, og discipliner
ne var væddeløb, terrænridning, ræve
jagt og søndagsture. I dag dyrker de 
knap 500 medlemmer dressur og ride
banespringning.

Rideklubben flyttede i 1964 fra 
Kapelvej (det nuværende Heden) til 
Tarupgård.

”Jeg husker, hvor dejligt det var at 
komme herud. Der var luft omkring. Vi 
havde frit udsyn, fri natur og land
brugsland i flere retninger,” fortæller 
klubbens sekretær, Anne Grete Vester- 
gaard.

Til de dramatiske sider af klubbens 
historie hører en brand i 1982. Seks 
heste indebrændte, og klubbens medal
jer, præmier og arkiv gik tabt.

Rideklubben har i dag 75 heste 

opstaldet. Heraf ejer klubben selv 10 
ponyer og 10 heste. Resten er medlem
mernes.

Trods tre haller og mange staldbyg
ninger er klubben i dag pladsmæssigt 
klemt. Desuden er naboerne ikke helt 
tilfredse med fluer og lugte fra stalde
ne, ligesom parkerede biler kan skabe 
kaos på villavejene.

Måske vil den godt 100-årige klub 
sadle hesten og finde nye græsgange 
endnu engang, men gerne tæt på Tarup- 
Paarup, for her bor en stor del af med
lemmerne.
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Mødesteder
Der er opført i hundredvis af dilettant
stykker og danset i tusindvis af folke
dansertrin i Paarup Forsamlingshus 
siden indvielsen i 1910.

Forsamlingshuset ligger midt i Paa- 
rups gamle landsbykerne sammen med 
kirke og skole. Huset har set hele for
vandlingen fra landsby til forstad, men 
står selv uforandret i røde sten og med 
en enkel ornamentik.

Paarup Forsamlingshus opstod på lo
kale borgeres eget initiativ. Sognerådet 
sagde nej til at bygge et mødested, men 
privat aktietegning banede vejen. Huset 
viste snart sin berettigelse som sam
lingspunkt for både private fester og en 
lang række lokale foreningers møder, 
foredrag, sang og gymnastik.

Også forstadsfolket har taget det 
gamle forsamlingshus til sig som ram
me om ca. 120 privatfester om året 
samt møder, begravelser, dilettantfore
stillinger, bankospil og meget andet.

Mødesteder af nyere dato er de kom
munale ungdomsskoler, Næsby-Tarup 
Ungdomsskole og Rydså Ungdomssko
le, der deler områdets unge imellem 
sig. De er født under parcelhusboomet, 
da unge fik nye vaner og ny kultur og 
formulerede krav om egne samlings
steder.

De kommunale ungdomsskoler tilby
der fritidsundervisning, ungdomsklub
ber og andre aktiviteter for unge mel
lem 14 og 18 år. Både Rydså Ung
domsskole og Næsby-Tarup Ungdoms
skole kan berette om mere end 700 del
tagere i deres mangeartede tilbud.

”Vi regner med, at omkring 60 pro
cent af Tarups unge mellem 14 og 18 år 
er brugere hos os,” siger Allan Hejnfelt 
fra Næsby-Tarup Ungdomsskole.

”Vore unge er meget gennemsnitlige. 
Vi har hverken overklasse eller sociale 
problemområder herude. Og så er de 
unge særdeles aktive og trofaste mod 
deres lokalområde.”

Næsby-Tarup Ungdomsskole opstod 
i 1976, da kommunens ungdomsskole
distrikter blev ændret. Fra 1964 hed 
den Næsby-Paarup Ungdomsskole.

En særlig ungegruppe i Næsby-Tarup 
Ungdomsskole er ’’Slænget”, som har 
arrangeret en voldskonference for unge 
og har skaffet penge til et hospice i 
Kenya.

Rydså Ungdomsskole blev oprettet 
i 1996 ved en sammensmeltning af Ko- 
rup-Paarup Ungdomsskole (fra 1976) 
og Højstrup Ungdomsskole.

”Vi har først og fremmest velfun
gerende unge med stor forældreopbak- 
ning,” siger Anders Rønn fra Rydså 
Ungdomsskole.

”De unge vil tre ting i ungdomssko
len. De vil udvikle deres viden. De vil 
opleve og prøve noget nyt. Og så vil de 
være sammen med deres kammerater. 
Det er da dejlige udsigter for frem
tiden.”

Paarup Forsamlingshus fra 1910 blev skabt af bondesamfundet, 
men har fået nyt liv hos forstadsfolket. Foto: P.L.A.

Højt humør under én af Næsby-Tarup 
Ungdomsskoles såkaldte 
"Tarupfester” på Tarup Skole.
Foto: Allan Hejnfelt 2000.
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Stærke mænd
”Det er den største oplevelse i Tarup 
Haandboldklubs 13-årige historie,” 
sagde Osvald Top Christensen til avi
serne, da dommeren fløjtede af for 
kampen i København mellem HG og 
Tarup.

Tarups håndboldmænd havde vundet 
med 13-11 og kunne kåres som danske 
mestre 1954.

Forud var gået en hektisk weekend. 
For at spare rejsepenge var Tarup taget 
på dobbelttur til Sjælland. Lørdag gik 
spillerne på banen i Helsingør og vandt 
med 14-13. Dagen efter stod de foran 
en anden storklub, HG, i Idrætshuset i 
København. Med sejren fik Tarup så 
stort et forspring i tabellen, at guld
medaljerne var hjemme.

”På Fyn, men vist også over det 
meste af det håndboldspillende Dan
mark, hvor Tarup er kendt, vil resulta
tet blive hilst med tilfredshed,” skrev 
Fyens Stiftstidende - og fortsatte:

’’Tarup har været turneringens for
nemste eksponent for det hurtige og 
direkte, for det ’’rene” og fair hånd
boldspil. Derfor er dette odenseanske 
mandskab overalt blevet velsete gæster. 
I alle kredse anerkender man holdets 
håndboldmæssige kvalifikationer, men 
lige så ofte hører man, at Tarup er ”et 
sympatisk hold”.

Og det er så sandt, som det er sagt. 
Når holdet løber på banen, er det en 
fryd for øjet at se disse velbyggede, 
harmoniske idrætsskikkelser.”

Mændene, der fik denne fornemme 
karakteristik, var: Helmer Christensen, 
Bent Juul Larsen, Jørgen Peder Han
sen, Ib Nielsen, Erik Eigaard, Niels 
Juul Larsen, Tormod Larsen, Erik 
Rosager, Erik Juul Larsen og Elle Fri- 
mann.

Gas- og vandmester Osvald Top 
Christensen var både holdets træner og 
klubbens formand.

Tarup Haandboldklub vandt i 1954 danmarksmesterskabet for herrer.
Hjemmekampene foregik i Odense Håndboldhal i Bolbro.

Tarup (i hvide bluser) besejrede AGF med 12-10 på vejen mod guldmedaljerne. De 
to billeder er fra hjemmekampen i Odense Håndboldhal. Foto 1954, Stadsarkivet.
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Tamp blev dansk mester 
og del var hell forljenl

Med fire points poo den frygtede dobbelttur afslørede Tarup, at de var 
rækkens mest stabile mandskab, — HG blev slaaet 13-11 i haard kamp
— Det er den største oplevelse i mine 13 aar som formand for 

Tarup Haandboldklub, udbrød Osvald Topp Christensen, da dom
meren havde fløjtet af for kampen i Idrætshuset mellem Tarup og 
HG. Tarup havde sejret 13—11, og dermed havde Topps gutter 
præsteret at spille sig igennem til det store maal — Danmarksme
sterskabet i Haandbold. Paa Fyn, men vist ogsaa over det meste 
af det haandboldspillende Danmark, hvor Tarup er kendt, vil re
sultatet blive hilst med tilfredshed. Vi har forlængst i Fyens Stifts-

Tarup er den hidtil eneste Odense-klub, som har vundet det danske 
mesterskab i indendørs herrehåndbold. I IL: Fyens Stiftstidende 1954.

Fire fusioner
Historien om håndboldspillet i Tarup- 
Paarup er også historien om hele fire 
fusioner.

Men den startede med en masse flyt
terod. Og med en skilsmisse.

Tarup Gymnastikforening, der blev 
stiftet i 1932, tog året efter udendørs 
håndbold på programmet. Klubben 
holdt sit første håndboldstævne på en 
mark mellem Bakkevej og Jernbanevej. 
Banen skrånede gevaldigt, og Tarup- 
spillerne fik snart lov til at skifte den 
ud med en mark ved Rismarks vej.

I midten af 1930’erne flyttede hånd
boldspillerne igen til et nyt underlag, 
denne gang til en plads bag en frugt
plantage ved Husmandsskolen. Om
klædningen foregik i et gammelt byg
geskur. Her kastede Tarup-mændene 
med bolden indtil 1941, da de tog en 
ny sportsplads ved Skovløkken i brug.

Håndboldspillerne sprang i 1941 ud 
af Tarup Gymnastikforening og danne
de Tarup Haandboldklub, der hurtigt 
gjorde sig gældende som en af Fyns 
førende. Ti år senere rykkede Tarup

Kurt tabte paa 
lodtrækning

HK op i landets bedste herrerække.
Indendørs håndbold var på vej frem i 

1940’erne. Ungdommen foretrak det 
moderne konkurrencebetonede hånd
boldspil fremfor den ’’gammeldags” 
gymnastik, så Tarup Haandboldklub 
voksede, mens Tarup Gymnastikfore
ning skrumpede.

Tarup-Paarup-området ejede ingen 
håndboldhaller, men spillerne fik plads 
i Fyens Forum på Sortebrødre Torv, 
som var hjemsted for al odenseansk 
indendørs håndbold indtil 1952, da 
byens klubber, inklusive Tarup, kunne 
indtage den nye Odense Håndboldhal 
ved siden af det nuværende GASA i 
Bolbro. Den lille håndboldhal, der blev 
benyttet af samtlige byens klubber, fik 
snart det lidet smigrende tilnavn Ko
stalden.

Flere gange forsøgte Tarup Gymna
stikforening at overtale håndboldspil
lerne til en genforening, men først i 
1957 var der i Tarup Haandboldklub 
flertal for en fusion. Den nye fusions
klub kom til at hedde Tarup Idrætsfore
ning. Året efter kunne Tarup IF holde 
rejsegilde på et nyt klubhus med to 

omklædningsrum og to baderum på 
Tarup Idrætsplads ved Skovløkken.

Næste fusion kom i 1964, da Paarup 
Gymnastikforening og Tarup Idrætsfor
ening blev enige om at gifte sig.

Sværere var det at enes om et navn 
til den nye fælles forening. ’’Vestre IF” 
kom på tale, men blev forkastet. Et 
Tarup-medlem kom med et spøgefuldt 
forslag: ’’Hvad med at tage de første to 
bogstaver i Tarup og de sidste tre fra 
Paarup.” Det fandt Paarup-folkene ikke 
særlig morsomt.

Slutresultatet blev en salomonisk 
løsning; navnet på den nye sammenlag
te klub blev Tarup-Paarup Idrætsfore
ning (TPI).

En kommunal gulerod medvirkede 
til, at de to foreninger kastede sig i 
armene på hinanden og overvandt den 
gamle skepsis mellem det bymæssige 
Tarup og det landlige Paarup.

Paarup Kommune ville stille en gra
tis byggegrund til rådighed, hvis de to 
klubber fusionerede.

Kommunen holdt sit løfte, og i 1968 
kunne den voksende børnerige forstad 
indvie Paaruphallen.

Befolkningstilvæksten og de nye fine 
faciliteter betød, at TPI fra 1965 til 
1970 fordoblede sit medlemstal fra ca. 
900 til ca. 1.800.

Tarups mandlige håndboldspillere 
har i flere perioder tilhørt landets aller
bedste. Ud over guldmedaljerne i 1954 
erobrede Tarup sølvmedaljer i 1955 og 
i 1958.

Et nyt sæt medaljer landede i Tarup- 
Paarup i april 1989, efter at TPI havde 
tabt til Helsingør i slutspillets semifina
le. I kampen om bronzemedaljerne 
vandt TPI med 20-19 over Glad- 
saxe/HG på mål af Michael Nielsen 
(5), Per Sabroe Thomsen (4), Ole Sø
rensen (4), Verner Møller (4), Jan Hen
riksen (2) og Jesper Madsen (1).
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Tarup på landsholdet
En stribe af Tarupspi liere har optrådt 
på det danske håndboldlandshold. Den 
mest kendte var gårdejer Jørgen Peder 
Hansen, som debuterede på landsholdet 
i 1954. Han nåede at spille 93 lands
kampe, hvori han scorede 290 mål.

Andre Tarup-spillere og TPI-spillere, 
der kom på landsholdet, var Erik Ei- 
gaard, Niels Ryø, Niels Juul Larsen, 
Tormod Larsen, Bent Mortensen, Uffe 
Madsen, Anders Dahl-Nielsen, Ruben 
Vikkelsø, Kim Seir Petersen, Per Sa- 
broe Thomsen, Jesper Madsen og Kri
stian Rasmussen.

Anders Dahl-Nielsen, der senere blev 
landstræner, spillede for TPI i årene 
1971 -74, mens han studerede i Odense.

Kendte håndboldnavne som Morten 
Stig Christensen, Kim G. Jacobsen og 
John Jacobsen samt politikeren Niels 
Sindal og fodboldlandsholdsspilleren 
Keld Bordinggaard har ligeledes op
trådt i Tarup-Paarups hvide bluse og 
røde shorts.

Tarup-Paarups håndboldspillere fik en ny storhedstid fra 1988 til 1992 
med fire sæsoner på stribe i den øverste række. Her ses den spillende træner 
Kim G. Jacobsen (t.h.) i en kamp mod Kolding. Foto: Niels Nyholm 1990.

Fornuftsægteskab
Både TPI og den anden store Odense- 
håndboldklub, Stjernen, mistede efter
hånden grebet om en fast plads i den 
øverste række og om de sponsorer, som 
i dag er nødvendige for at sole sig i 
toppen.

Derfor indgik de to klubber i 1996 et 
fornuftsægteskab og skabte en over
bygning ved navn HF Odense. Fusio
nen gjaldt kun de to klubbers første
hold. Øvrige seniorhold og alle ung
domshold forblev i moderklubberne.

TPI og Stjernen blev i 2000 enige 
med den tredje store Odense-håndbold- 
klub, DHG, om at udvide fusionen og 
sammensmelte de tre klubbers elite

hold, både hos mænd og kvinder.
Fusion nummer fire i Tarup-Paarups 

lange håndboldhistorie blev dermed en 
kendsgerning.

De tre Odense-klubber har siden 
efteråret 2000 tørnet ud under holdnav
net ’’Odense” - med risiko for at sted
navnene Tarup og Paarup igen går i 
glemmebogen.

2.200 medlemmer
Fodbold er af nyere dato i Tarup- 
Paarup. Verdens mest udbredte boldspil 
kom først til det nordvestlige Odense i 
i organiseret form i 1962, da Tarup 
Idrætsforening som følge af befolk
ningstilvæksten udvidede sit repertoire.

Tarup-Paarup Idrætsforening tæller i 
dag over 2.200 medlemmer og er Fyns 
næststørste idrætsklub.

Ud over håndbold, gymnastik og 
fodbold dyrker medlemmerne badmin
ton (på programmet i Paarup fra 1945 
og i Tarup fra 1950), tennis (fra 1962) 
og atletik (1987).

Også andre af tidernes skiftende mo
desportsgrene har ramt forstaden. Sko
leelever dannede i 1979 Tarup Skoles 
Idrætsklub for at dyrke volleyball, 
70’ernes sociale og kollektive favorit
sport. Tarup Skoles Idrætsklub impor
terede i 1981 amerikansk baseball og 
softball, der to år senere skiltes ud i en 
selvstændig klub, Tarup Giants; klub
ben hedder i dag Odense Giants.
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Kroppens katedral

Fritiden fik i 1968 sin egen katedral, Paaruphallen. Kvindelige gymnaster gav opvisning ved indvielsen. Foto 1968.

Det var ikke bare boliger, der blev byg
get i 1960’erne, men også en ny livs
stil. Forbrug og fritid kom til at spille 
en stadig større rolle.

Forbruget fik i 1968 sit lokale mekka 
i form af Tarup Center. Samme år hav
de fritiden fået sin katedral, Paaruphal
len på bakken nogle få hundrede meter 
sydvest for Paarup Kirke. Forbruget og 
fritiden fik lige vilkår.

Fritidssamfundet fik sine hellige hal
ler i 60'erne og 70’erne. Enorme rum 
rejste sig. Kæmpestore spændbuer eller 
gigantiske, jernarmerede betonbjælker 
bærer disse drømmerum. Paaruphallen 

er én af dem. Hver kommune med 
respekt for sig selv byggede haller. De 
nye forstæder forsøgte at finde nye for
mer for fællesskaber. De hundreder af 
børn skulle have mødesteder og fornuf
tige fritidsinteresser.

Idrætshaller er funktionelle. Uden 
gesvejsninger og tingeltangel. Gulvene 
er stribet op til det, der er formålet. 
Boldspil. Vægge og loft er uden pynt. 
Rene, store flader i funktionelt design. 
Som række- og parcelhuse. Æstetikken 
og formgivningen er den samme. 
Funktionen bestemmer både form og 
stil.

Paaruphallen forener land og by. Og
så ved sin placering i landskabet. Den 
store bygning ligger lige på grænsen til 
det åbne land.

Fra den brede trappe, der fører op til 
kroppens rum, kan man lade blikket 
panorere omkring 180 grader, uden at 
øjet støder på andet end gårde, små
skove og frugtbart agerland. Og lige 
bag hallerne åbner den bymæssige 
bebyggelse sin favn i form af villaer.

En række idrætsaktiviteter, der tradi
tionelt havde hørt til henholdsvis land
kulturen og bykulturen, blev bragt 
sammen i den nye hal.
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På landet var der især tradition for en 
gymnastik, som arbejdede med det 
kraftfulde udtryk i redskabsøvelser og 
store holdformationer, og som symboli
serede fællesskabet. Karle og piger 
fyldte gulvet i snorlige rækker. Det 
afgørende var ikke den enkeltes præ
station.

Desuden spillede landboerne hånd
bold, ikke mindst udendørs, herunder 
11-mands markhåndbold.

Fra bykulturen kom en række enkelt
persons-sportsgrene som badminton og 
tennis. Bykulturens normer satte også 
spor i gymnastikken, hvor den enkeltes 
præstation og kropsudtryk kom mere i 
fokus.

To haller
Det kostede 2,8 millioner kroner at op
føre hallen i Paarup. Bygherren, Tarup- 
Paarup Idrætsforening, samlede om
kring 150.000 kroner ind, ligesom fri
villigt arbejde i forbindelse med bygge
riet spillede en økonomisk rolle.

Det største beløb kom dog fra Paarup 
Kommune, som samtidig sikrede drif
ten af hallen, blandt andet ved at betale 
en fast lejeindtægt for Paarup Skoles 
brug af faciliteterne.

Frem til 1980 blev Paaruphallen dre
vet som en selvejende institution. Her
efter blev hallen overtaget af Odense 
Kommune, der finansierede en tilbyg
ning.

Paaruphallen fik snart behov for end
nu en udvidelse, og via kommunalt til
skud og pengeindsamlinger lykkedes 
det i 1990 at rejse en annekshal.

Det er Odense Kommune, som i dag 
ejer Paaruphallen, mens annekshallen 
er en selvejende institution med offent
ligt tilskud.

Elever fra Paarup Skole gav et sangnummer ved indvielsen af Paaruphallen 
i 1968. Foto: Stadsarkivet.

Fra Paaruphallen kan blikket panorere mod syd - til gårde, småskove 
og frugtbart agerland. Foto: Niels Nyholm 2001.
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Tiderne er fuldt besat i de to haller. 
Der er aktivitet fra tidlig morgen til sen 
aften.

Det er Tarup-Paarup Idrætsforening, 
der administrerer timefordelingen og 
dermed aktiviteterne i begge haller. På 
alle hverdage bruger TPI samtlige tider 
ud over skoletiden, som Paarup Skoles 
klasser anvender til at svede på de 
lakerede gulve. I weekender lejes hal
lerne også ud til andre foreninger og 
arrangementer.

Paaruphallen fungerer også som et 
forsamlingshus. Der holdes adskillige 
private arrangementer i cafeteriet og i 
møderummene foran de store sports
arealer.

Fra hal til åsti
Moderne forstadsmennesker har stille
siddende arbejde, der kræver kompen
serende motion og bevægelse. Hallerne 
dannede rum for de nye fællesskaber, 
der knyttede sig til kropskulturen og 
livsmønstrene i forstæderne.

Og hallerne er mildt sagt ikke blevet 
overflødige. Krop og sundhed blev til 
helligdomme, da nye aspekter af krops
kulturen kom til i 1980’erne.

Nutidens individkultur sender for
stadsdanskere af sted som lemminger 
til den lokale hal eller ud i naturen.

De kan betragtes på de lange, smuk
ke stier langs Ryds Å og Stavids A. De 

dyrker kroppen og dens frihed. De 
løber for livet - iført dyre joggingdrag
ter, mærkevarer, sko af rette fabrikat. 
Gerne med selvvippende luftpuder.

De nye fællesskaber er sveddryppen
de. Hvis de da er fællesskaber, sådan 
hver for sig i lange løb.

Tarup-Paarup har faciliteter også til 
dette nye livsstilsfænomen. Stierne på 
de gamle jernbanelinjer og langs åerne 
får lov at vise deres berettigelse. Ikke 
mindst ved det årlige Eventyrløb med 
tusindvis af mennesker på Kristi him
melfartsdag. Hele 16.656 løbere - det 
hidtil største felt - deltog i Eventyrløbet 
1997 på jagt efter lykken og det evige 
liv.

En flod af fynboer løber hvert år i maj 
en tur rundt om Tarup-Paarup. Billedet 

er fra Eventyrløbets startområde ved 
Odense A tletikstadion.

Eoto: Stadsarkivet.
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Idrættens 
omtumlede liv 
i Tarup-Paarup

1928-1964
Paarup Gymnastikforening

1932-1957
Tarup Gymnastikforening 
(håndbold på programmet 

1933-1941)

1941-1957 
Tarup Haandboldklub

1957-1964 
Tarup Idrætsforening 

(opstået ved sammenlægning af 
Tarup Gymnastikforening 
og Tarup Haandboldklub)

1964- 
Tarup-Paarup Idrætsforening 
(opstået ved sammenlægning af 

Tarup Idrætsforening og 
Paarup Gymnastikforening)

1996-2000 
HF Odense

(opstået ved sammenlægning 
af elitehåndbold

i TPI og IF Stjernen)

2000- 
Odense Håndbold 

(opstået ved sammenlægning 
af elitehåndbold i 

TPI, Stjernen og DHG)

Gymnastikken var populær hos landbefolkningen. Paarup fik en gymnastikforening 
i 1928. Her ses ”karle og piger” foran Paarup Kirke ca. 1930. Foto: P.L.A.

Gymnastikken har fået showpræg. TPFs juniorpiger opfører 
et Dracula-nummer i Paaruphallen. Foto 1997.
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Elegante piger
“Pigerne skal tændes på kvaliteten. Når 
man kommer derhen med sine gym
naster, hvor det gode samvær og arbej
det med færdighederne bliver ét, så 
brænder de for det. Så skal pigerne 
ikke underholdes længere. Så er der 
ikke længere brug for sjov og ballade 
og billige tricks for at holde fast i 
pigerne på et hold. Øvelserne, sam
menhængen og de enkelte momenter, 
perfektionen, det bliver fedt nok i sig 
selv. Så er det dét, de vil. Bare kvalite
ten er der.”

Birgitte Langkilde er gymnastik
instruktør og aktiv gymnast i Tarup- 
Paarup Idrætsforening. Hun er vokset 
op med gymnastik og foreningsliv. I 
familien og i TPI.

Pionéren
Hendes mor, Tove Langkilde, der døde 
som 52-årig i 2000, var instruktør, 
leder, pionér og mangeårig formand for 
foreningens gymnastikafdeling. Hun 
opbyggede den særlige rytmiske profil, 
som har karakteriseret kvinde- og pige
gymnastikken siden vendepunktet i 
1970’erne, da gymnastikken i TPI igen 
fik medlemsfremgang.

TPI’s gymnastikafdeling har i dag 
omkring 700 medlemmer, hvoraf langt 
de fleste er af hunkøn. De dyrker 
meget forskellig gymnastik på holdene, 
ligesom der både er motions-, opvis
nings- og konkurrencehold.

“TPI er en rytmeklub, når det gælder 
gymnastikken. Andre klubber er bedre 
til for eksempel spring. Men vores sær
kende og specialitet er Grand Prix, som 
er en særlig gren af rytmisk gymnastik, 
og som er for piger,” siger Birgitte 
Langkilde.

“Der er også god gymnastik for dren
ge og for motionister i TPI. Men Grand

Prix er en mærkevare, der udbydes i 
forskellige rækker og til forskellige 
aldersgrupper fra minier over juniorer 
til seniorrækkerne. Gymnasterne bliver 
udtaget til konkurrenceholdene fra 
grundhold.”

Masser af metal
TPI har vundet det officielle dan
marksmesterskab for seniorer én gang. 
Det var i sæsonen 1997/98. Birgitte 
deltog på det vindende hold, som hen
des mor, Tove Langkilde, var leder af.

TPI har desuden hjemtaget mange 
medaljer i guld, sølv og bronze i Grand 
Prix for minier og juniorer ved fynske 
mesterskaber og danmarksmesterska
ber. Men det er kun seniortitlen, der 
tæller som officielt mesterskab.

“I den rytmiske gymnastik fokuserer 
vi på æstetik og kvalitet,” fortsætter 
Birgitte Langkilde.

“Det er den gode serie, der er målet, 
hvor de svære detaljer, et flot udtryk 
med spændende variationer og holdets 
fuldendte samarbejde går op i en højere 
enhed.

I den rytmiske Grand Prix-gymna- 
stik gælder det om at arbejde sammen 
som individer i et forpligtende fælles
skab. Man udtrykker sig sammen og 
udvikler samtidig sit eget, personlige 
udtryk ved at arbejde hårdt med detal
jerne i kroppens formsprog. Det enkel
te individ er ansvarlig, både for sit eget 
og for det fælles.”

Det er karakteristisk for TPI, at med
lemmerne er trofaste.

“Vi er lokale,” siger Birgitte Langkil
de. “Medlemmerne kommer fra områ
det, og derfor er det nemt at få foræl
drenes opbakning, når vi arbejder med 
børnehold. Forældre i Tarup-Paarup 
har overskud. Det nyder TPI godt af.”

Rytmisk gymnastik har fortrængt den 
gammeldags "kadaver-gymnastik ”, 
bl.a. i Tarup-Paarup Idrætsforenings 
gymnastikafdeling, som i dag tæller 
over 700 medlemmer. Privatfoto 2001.

Tarup-Paarup Idrætsforenings 
gymnastikpiger vandt i 1997/98 
danmarksmesterskabet for seniorer.

Et minipigehold afTPl-gymnaster 
flankeret af instruktøren Tove 
Langkilde (t.v.) og hendes datter 
Birgitte Langkilde (t.h.). Foto 2000.
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Foreningen for fortid og fremtid
Tarup-Paarup har i de senere år vundet 
slaget om retten til lokalidentitet. Det 
skyldes ikke mindst Paarup Forenin
gen, der har mere end 400 husstande 
og ca. 50 erhvervsdrivende som aktive 
medlemmer.

Paarup Foreningen er en interesse
forening for borgere i Tarup, Paarup, 
Snestrup, Stegsted og Villestofte.

Den arrangerer bl.a. foredrag, ud
flugter, virksomhedsbesøg, bowling 
samt have- og markvandringer. Den 
har i 1990’erne stået bag udgivelsen af 
en række små hæfter, der skildrer de 
fem lokalområder, og den udgiver film 
og video om Paarup Sogn.

Paarup Foreningens største betyd
ning i dag er at forvalte identitet og 
formidle oplevelsen af at høre til, høre 
hjemme i lokalområdet. Det er en for
holdsvis ny funktion, som er groet 

under Bent Vesterleds formandskab.
Bent Vesterled er fyldt med fængs

lende historier fra det lokale hukom
melsesarkiv. Han er vokset op i Tarup 
som søn af tidligere kommunesekretær 
Orla Vesterled. I dag er Bent politiassi
stent med tjeneste hos nærpolitiet, der 
residerer i det tidligere Paarup Rådhus.

”Jeg er miljøskadet. Da jeg var 
knægt, løb jeg med invitationer og 
meddelelser for foreningen, som min 
far var kasserer for,” fortæller han.

’’Siden glemte jeg alt om det fore
ningsværk. Jeg blev soldat, gift, uddan
net i politiet. Men da vi byggede hus i 
Villestofte, blev jeg engageret i at skaf
fe fjernvarme ud til den del af sognet. 
Det var medvirkende til, at jeg i 1979 
kom ind i foreningsarbejdet.”

Siden 1980 har Bent Vesterled været 
Paarup Foreningens formand.

Foreningen blev stiftet i 1925 under 
navnet Tarupforeningen. Den varetog 
de nye forstadsborgeres interesser i det 
landbrugsdominerede sogn. Emnerne 
var gadebelysning, renovation, kloak
forhold, rottebekæmpelse, fortove, 
gadeskilte, badeforhold m.v.

Allerede i 1939 drøftede foreningen, 
om Paarup Sogn kunne blive en del af 
Odense Kommune. Flere medlemmer 
gik ind for tanken.

I 1960’erne bidrog Tarupforeningen 
til at forvalte gamle og nye borgeres 
ønsker om fjernvarme, vejføringer 
m.m. Den var først og fremmest en 
grundejerforening med praktiske opga
ver.

Orla Vesterled kan berette om den
gang Tarupforeningen var fødselshjæl
per for fjernvarmen. ”1 1961 gik vi fra 
dør til dør for at skaffe tilmeldinger.

”Lobbyarbejde'' fra Paarup Foreningen og dens formand, politiassistent
Bent Vesterled, fyrte til, at Odense Kommune satte blå stednavneskilte op omkring 
Tarup, Paarup og Snestrup. Foto 1988.

Paarup Foreningen pegede på den 
inkonsekvente stavning af stednavnet - 
og i dag hedder sognet officielt 
Paarup. Foto: Hans Østergaard 1997.
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Paarup Sogneråd ville kun give tilla
delse til tilslutning, hvis der var flertal 
blandt grundejerne i et område. Dagen 
før skæringsdatoen manglede vi om
kring 30 husstande/ erindrer Orla Ve- 
sterled. "Da Tarupforeningen vidste, at 
der netop var givet byggetilladelse til 
ca. 30 huse ved Lupinvej/Risvangen, 
gik vi til byggefirmaet for at få bekræf
tet, at det ønskede fjernvarme i de hu
se, som endnu ikke var bygget. Det gav 
lige akkurat de sidste nødvendige til
meldinger. Vi fik fjernvarmen. Men de 
30 huse, som gav udslaget, blev aldrig 
bygget."

I slutningen af 1960’erne, da områ
det var blevet hjemsted for tusinder af 
tilflyttere, voksede en ny interesse 
frem. Interessen for ikke at blive ind
lemmet i Odense.

Foreningen skiftede i 1968 navn til 
Paarup Foreningen for at signalere, at 
den arbejder for hele sognet. Medlems
tallet steg i de år fra 200 til 1.000, der 
lod sig indrullere i modstandskampen 
mod den store nabo mod øst.

Den historiske arv
Efter indlemmelsen i Odense i 1970 
levede Paarup Foreningen en lidt hen- 
sygnende tilværelse med flere ned- end 
opture. Foreningen var flere gange op
løsningstruet, for hvad var opgaverne?

Men ved indgangen til 1980’erne 
skete et tydeligt funktionsskifte, som 
gav den gamle forening nye lunger at 
ilte sig med. Paarup Foreningen blev 
den instans, der bekymrede sig om den 
historiske arv.

"Der var en polemik med amtet om 
en fortovsstrækning på Rugårdsvej, 
ved Trika i Snestrup, det nuværende 
Aktiv Super," fortæller Bent Vesterled. 
"Måske var det den sag, der tændte et

Have- og markvandringer hører til Paarup Foreningens mange velbesøgte 
aktiviteter. Foto 1999fra en vandring til Spidshuset i Vil lestofte.

engagement. Avisen skrev om den og 
kaldte beboerforeningen for et talerør.

Vi blev klar over, at vi måtte blive 
synlige, gøre os markante, for at få amt 
og kommune til at respektere Tarup- 
Paarup. Siden gik det slag i slag. Vi 
udgav i 1992 den første historiske fol
der og mærkede, at den vakte begej
string, så vi fortsatte ad det historiske 
spor.

Jeg kunne mærke i mig selv, at det 
betød noget at være fra Tarup. Så måtte 
det også betyde noget for andre at høre 
til et sted. Det blev drivkraften."

Bent Vesterled taler sig varm på sit 
lokalområdes vegne. "Man kunne se i 
avisernes boligannoncer, at huse, der 
blev averteret som Paarup-huse i virke
ligheden lå i det gamle Snestrup. Det 
brokkede især de ældre sig over, så vi 
rekonstruerede på et kort de gamle 
skillelinjer fra før Koch-byggeriet."

Postvæsenet havde i 1977 gjort hele 

Tarup-Paarup til det anonyme "5210 
Odense NV". Den anonymitet ville 
Paarup Foreningen gøre op med. Det 
lykkedes i 1986 foreningen at få Oden
se Kommune til at godkende de gamle 
stednavne, og to år senere plantede 
kommunen blå skilte med hvid skrift 
ved de gamle skillelinjer mellem Ta
rup, Paarup og Snestrup. De gamle 
stednavne fik i 1995 også plads i 
bybuskøreplanen, der tidligere havde 
opereret med sære betegnelser som 
"Tarup Nord" og "Tarup Vest".

Gamle landsbygrænser genopstod fra 
hukommelsesgraven. Og det bedste af 
det hele: "Det lykkedes endda at få 
genindført det lille aa i Paarup-nav- 
net," siger en stolt formand for en fore
ning, der har vind i sejlene, fordi den 
forvalter dét, som savnes, og som er 
gået i stykker i det moderne liv. Og for
di den har vundet retten til at fortælle 
den store udendørs historie.
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Medlemmer af 
Tarup-Paarup 
Kulturforum

Aktiv Historieoplysning

Familie og Samfund. 
Tarup-Paarup 

Husholdningskreds

FDF, Paarup Odense 
12. kreds

Nordisk Landbrugs 
Akademi

Næsby-Tarup 
Ungdomsskole

Paarup Aftenskole

Paarup Foreningen 

Paarup Menighedsråd 

Paarup Skoles Forældre- 
og Lærerforening

Paarup Sogns Kunstforening 

Rydså Ungdomsskole

Tarup Bibliotek 

Tarup-Paarup Idrætsforening

TPI-Scenen

Tarup Skoles 
F orældreforening

Paarup Foreningen plejer forstadens rødder Den genskabte i 1992 det paraply
formede læskur ved bybussens tidligere endestation i Tarup. Kopien er senere 
flyttet til en varig plads ved indgangen til Tarup Bibliotek. Odense Bytrafik 
rykkede i anledning af genfødslen ud med en gammel toer-bus.

Selv om forstaden er ny, har den sine traditioner, feks. Tarup-Paarup Kulturforums 
grundlovsfest ved Nordisk Landbrugs Akademi. Foto: Johs. Simonsen 2000.
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Aftenskole hos os selv
Forsiden af Paarup Aftenskoles sæson- 
program prydes af en gruppe unge og 
gamle mænd og kvinder, hvis øjne ly
ser af forventning, mens de studerer 
programmet.

Foran dem står madam Blå og dam
per ud af tuden.

Når man åbner programmet, folder 
den danske folkeoplysningstradition 
sig ud. Tilbud om fritidsundervisning i 
fag, der forener hånd og ånd, kreativi
tet og kompetence. Der er tilbud i 
syning, tilskæring, modellering, littera
turforståelse, sprog, samfund og meget 
andet.

Og der er mange, som finder vej. 
Med 150 undervisere, knap 7.000 bru
gere og over 18.000 undervisnings
timer om året er Paarup Aftenskole i 
dag (2001) Odense Kommunes næst
største udbyder af fritidsundervisning 
under folkeoplysningsloven.

Paarup Aftenskole er på 40 år blevet 

et stort træ. Skønt kronen næsten kan 
vokse ind i himlen, så er træets rødder 
stadig solidt plantet i det lokale.

Og rødderne findes i et rødt hus på 
Paarupvej, der engang hed Snestrupgy
den.

En families værk
Paarup Aftenskole er Anne Kryger 
Larsens og hendes families værk. Uden 
stifteren intet værk.

”For mig er folkelig oplysning som 
en musikalsk kraft, der kan åbne for 
nye toner i tilværelsen,” siger Anne 
Kryger.

”Det er fællesskabet om at lære og 
gøre noget sammen, der gør forskel. I 
vores familie er det musikken, som har 
båret, ligesom danske sange har bety
det meget.”

Anne Kryger Larsen er født i et fly

gel og opvokset i en musikmølle. Det 
er en del af radiojournalisten Tym 
Andersens karakteristik af stifteren i en 
bog, der udkom i 1992 i anledning af 
hendes 60 års og aftenskolens 30 års 
fødselsdag.

Men musikken gør det ikke alene. 
Paarup Aftenskole er også blevet til 
ved sejt slid - og tilfældigheder.

Da pianistinden Inger Mølvings yng
ste datter, Anne, som ganske ung mød
te landbrugskandidaten Mogens Kryger 
Larsen og ved ægteskab blev til Anne 
Kryger Larsen, blev et kulturradikalt 
musikmiljø fra den mølleformede Villa 
Hera på Rugårdsvej splejset sammen 
med en grundtvigsk oplysningstradi
tion.

Mogens Kryger Larsen, kaldet Kry
ger, arbejdede som landbrugslærer ved 
Fyns Stifts Husmandsskole, og her 
kom Anne til at undervise i syning og 
tilskæring.

Paarup Aftenskole underviser 
/8.000 timer om året, 

bl.a. i Bolbro Brugerhus. 
Foto: Niels Nyholm 1992.
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Sejt slid og tilfældigheder har gjort Paarup Aftenskole til Odenses næststørste. 
For det seje slid stod aftenskolens stifter, Anne Kryger Larsen. Foto 1992.

’’Forstander Grønborg gav mig sam
me timeløn som mændene, hvilket ikke 
var sædvanligt,” husker Anne Kryger. 
’’Deraf lærte jeg om lige løn for lige 
arbejde. Forstanderen roste mig, selv 
om jeg havde gået meget lidt i skole og 
næsten ingen formel uddannelse havde. 
Han sagde, at det ikke kom an på, 
hvem man var, men hvad man kunne 
bidrage med. Formelle papirer var ikke 
vigtige. Du skal bare få dine elever til 
at blive, for så trives de, sagde han. Det 
fik mig til at vokse som menneske og 
som lærer.”

’’Grønborg og senere forstandere og 
ansatte har bidraget stærkt til et miljø, 
som var præget af frisind og forskellig
hed. Her var grundtvigske Askov-tradi- 
tioner samt venstreorienterede inspira
tioner gennem en lærer som forfatteren 
Carl Scharnberg, der var med til at 
arrangere marcherne mod atomvåben i 

begyndelsen af 1960’erne. Denne for
skellighed har vi suget næring af i 
aftenskolen.”

Paarup Aftenskole blev til ved en 
tilfældighed. Nogle piger på Hus
mandsskolens sommerhold ønskede i 
1962 at fortsætte et kursus i tilskæring 
og syning, som ellers var sluttet. Det 
gjorde de så - på den anden side af 
vejen, hos Anne Kryger. Det blev star
ten på aftenskolen, der fik navnet Paa
rup Aftenskole ved spisebordet i det 
krygerske hjem.

Efter 1970 tog udviklingen fart. Paa
rup Kommunes indlemmelse i Odense 
spillede en rolle, idet AOF og de andre 
landsdækkende oplysningsforbund ger
ne ville etablere sig i Tarup-Paarup. 
Men de lokale spændte bæltet og gik i 
felten.

Paarup Foreningen, Husmandsfore
ningens Husholdningsudvalg, Odense

658 m 
kulturelle

og foredrag

aarup Aftenskole
20 

_______________ 02____________

Hele nabolaget kigger med, når 
Paarup Aftenskole udsender program. 
Tegning: Jesper Deleuran.

Omegns Landboforenings Hushold
ningskreds samt Tarup og Paarup Hus
flidsforeninger var blandt dem, der 
gjorde en indsats for Paarup Aftensko
le, og for at få træet til at vokse, så 
andre ikke slog for meget rod.

Paarup bevarede ikke bare sin aften
skole. Nej, det lokale sammenhold 
skabte en institution, der med Anne 
Kryger som skoleleder udviklede sig til 
Odenses næststørste.

Hidtil havde Paarup Kommune betalt 
for trykning og udsendelse af aftensko
lens foldere. Fra nu af måtte aftensko
len - det vil sige familien Kryger - selv 
klare arbejdet og finansieringen.

Det blev hjemme i stuen, det foregik. 
Datteren Lene Kryger fortæller: "Kon
toret var Krygers skrivebord midt i stu
en. Der stod telefonen, i skuffen lå 
stemplet og stempelpuden, og på en 
hylde i gæsteværelset stod ringbindene 
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med holdlister og giroindbetalings
kort.”

Man kom hos familien for at tilmelde 
sig og få en snak. Oplysningen var lo
kal og familiebaseret.

"Vi har aldrig været tilknyttet et poli
tisk parti eller et landsdækkende poli
tisk oplysningsforbund som de fleste 
andre," beretter Anne Kryger.

"Vi har ikke skullet spørge nogen, og 
vi har derfor kunnet samarbejde med 
alle.

Det har dog været endnu vigtigere, at 
vi har kunnet være en meget personlig 
skole. Man skulle jo i mange år komme 

her i huset og tilmelde sig personligt. 
Jeg har tit hørt kursister sige: Vi går på 
aftenskole her hos os selv."

Paarup Aftenskole overtog i 1991 en 
del af Roulunds tidligere fabriksbyg
ninger på Rugårdsvej 101. Her har 
aftenskolen indrettet kontor samt en 
række undervisnings- og mødelokaler. 
Men aftenskolen tilbyder også under
visning mange andre steder i området: 
på Paarup Skole, Tarup Skole, Nordisk 
Landbrugs Akademi m.fl. I 1986 blev 
Bolbro Brugerhus etableret som et 
"barn" af Paarup Aftenskole.

Anne Kryger har i øvrigt også været 

skoleleder for Musisk Oplysnings For
bund, Spillestedet, Aftenskolen KOM, 
Odense Husmoderforenings Aftensko
le, Den Ny Kunstskole, Odense Husflid 
og Ældredaghøjskolen.

I dag er de fleste af de nævnte inte
greret i Paarup Aftenskole. Ikke fordi 
skolen har villet spise sine børn, men 
fordi lovændringer m.m. har gjort det 
umuligt at være for små.

Paarup Aftenskole har sine rødder 
dybt nede i Tarup-Paarups lokale kul
tur. Her fra nabolaget en verden går. 
Oplysning er ikke det værste man har. 
Og om lidt er kaffen klar.

Tarup-Paarup for altid
Tarup-Paarup er som en åleruse. Er 
man først kommet ind, er det næsten 
umuligt at slippe ud.

Lykkes det at undslippe, fortryder de 
fleste igen.

"Jeg kender ikke nogen inde i byen, 
som ikke gerne vil flytte tilbage til Ta
rup-Paarup igen," siger journalist Lene 
Kryger, født 1961 og opvokset på Paa- 
rupvej 32, aftenskolens barndomshjem.

"Det, der adskiller Tarup-Paarup fra 
andre byområder, er, at beboerne er 
meget trofaste over for dét, de selv har 
bygget op og fået til at fungere.

Jeg voksede selv, samtidig med at 
Paarup voksede. Jeg så markerne for
svinde og huse komme til over alt.

Efterhånden kørte der så mange biler 
på vores lille vej, at antallet af kattebe
gravelser steg faretruende. Snestrupgy
den blev rettet ud, asfalteret og fik nyt 
navn: Paarupvej.

Verden ændrede sig fuldstændig. For 
et barn som mig var det meget ekso

tisk. Ikke kun, fordi en del islændinge 
flyttede til Paarup; måske var de til
trukket af de nye islandske gadenavne. 
Men også fordi den lille Paarup Skole 
pludselig blev en kæmpe institution 
med en masse børn, vi ikke kendte. 
Børn, der kom fra lejligheder inde i 
Odense. Det var i sig selv eksotisk. "

Pæne Paarup
"Selv om Tarup og Paarup smeltede 
sammen, beholdt Paarup sit image som 
det pæneste kvarter. Det syntes vi i 
hvert fald selv. Vi var lidt pænere end 
Tarup, som ud over parcelhusfolk også 
husede "banditter" i lejlighederne på 
Solgårds vej og Saxovej.

I Paarup havde vi kun "pæne" inte
resser. Børn og unge gik til spejder, 
klaver eller gymnastik. Drengene spil
lede fodbold i KFUM eller B1913.

Dengang var trofastheden over for 

Tarup-Paarup Idrætsforening ikke så 
stor. Men efterhånden er tilflytterne 
blevet meget solidariske med det lokale 
foreningsliv.

I dag har Tarup-Paarup det hele," 
mener Lene Kryger. "Skolerne har et 
godt ry, TPI har et godt ry, Tarup Cen
ter er et godt og overskueligt sted at 
handle. Mange beboere er udadvendte, 
og der foregår en masse lokale aktivite
ter, som gør, at tarup-paarupperne ikke 
bruger midtbyen ret meget.

Måske er der engang imellem lidt for 
meget tarup-paarupperi og dyrkelse af, 
hvor gode vi selv er. Så fantastiske er 
vi heller ikke. At kæmpe for, at Paarup 
skal staves med aa i stedet for å, kan 
virke mindre væsentligt, men hatten af 
for de mange, der gør en indsats for 
Tarup-Paarup og er med til at styrke 
fællesskabet.

Jeg har stort set kun én anke mod mit 
barndomskvarter: Hvor er husene dog 
kedelige!"
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Hjemme bedst
Familien Tarup holder af sit hjem og 
sin forstad. Måske er hjemstedet så 
stærkt prentet i sjælen, fordi beboerne 
selv har bygget det.

Egentlig er de nomader, der ankom 
for kun cirka et slægtled siden.

Næsten alle deres sagn, myter og for
tællinger handler om det tapre folks til
blivelse og forsvar af sine grænser.

Det væsentligste sagn er således om 
de tapre sognerødder, der kæmpede 
mod Det Store Byfolk, som ville 
underlægge sig deres territorium.

Det lokale folk blev løbet over ende i 
1970, men der står endnu stor respekt 
om den tapperhed, hvormed man kæm
pede fra de sønderskudte skanser og 
bastioner.

Man tabte måske den ydre kamp. 
Men hvad udad tabes, må indad vindes. 
Og sådan gik det i Tarup-Paarup.

Overalt er der tapre folk og gode 
kræfter, som går foran i bestræbelserne 
på at blive et folk med stærk, lokal 
selvfølelse.

Således har de på snedig vis opdaget, 

at området slet ikke, som Det Store 
Byfolk ellers påstår, hedder ”5210 
Odense NV”, men i stedet har smukke, 
varme navne som f.eks. Snestrup.

Det har gjort folk glade og tilfredse. 
Nu ved de nemlig, at de har rødder i en 
historie, som er helt deres egen. Også 
selv om de rødder, der graves op, sådan 
set ikke er deres egne, for de er jo til
flyttere. Men historien om rødderne er 
trods alt deres.

Og det er bedst at vide, hvor man er, 
for at kunne vide, hvem man er.

Familien Tarup hor i midten af verden, kun fire kilometer fra centrum. Foto: awb 2000. 
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Gadenavne i Tarup, Paarup og Snestrup
Årstallene i parentes angiver så vidt muligt, 
hvornår gaderne er anlagt eller navngivet. 

Kilderne er Odense Kommunes 
byplanforvaltning, arkivalier fra Paarup 

Kommune samt Odense Vejviser.

Tarup
Navne med relation til Island:

Bergthorasvej (1962). Bcrgthora var Njals 
hustru i de islandske sagaer.

Eddavej (1947). Navn på to islandske 
digterværker.
Eddavej hed tidligere Tarupvængct. 

Eddavænget (1962). Sidevej til Eddavej. 
Gullfossvej (1962). Islandsk vandfald. 
Sagavej (ca. 1938). Efter de islandske

sagaer, nedskrevet i 1200-tallct.
Saxovej (1953). Dansk historieskriver, 

død ca. 1220.
Tingvallavej (1962). Efter den islandske 

slette, der var mødested for Altinget.
Vølvesvej (1962). En vølve er en spåkvindc 

i islandsk mytologi.

Andre veje med relation til de islandske sagaer 
ligger i det tilstødende Højstrup, Bolbro Sogn.

Opkaldt efter markafgrøder 
(afsmitning fra Rismarksvej):

Bygmarksvej (ca. 1930).
Havrevænget (ca. 1964).
Hvedevangen (1979).
Hvidkløvervej (1964).
Kornvej (ca. 1933).
Lucernevej (1964).
Lupinvej (1960).
Rismarksvej. Efter en mark, Rismarken, 

i Bolbro. Rismarksvej blev 1974/76 
forlænget fra Tarup til Næsby 
via en bro over Stavidsådalcn.

Risvangen (1966).
Parallel vej til Rismarksvej.

Rugvang (ca. 1930).
Rødkløvervej (1964).

Opkaldt efter ædelstene:

Juvelvej (1960).
Rubinvej (1960).
Turkisvej (1960).

Byggefirmaet Jens P. Koch fremsatte 
forslag om en hel serie af’’mineral
veje”, f.cks. Ravvej, Agatvcj, Opalvej, 
Diamantvej og Brilliantvcj, 
men kun tre veje fik sådanne navne.

Opkaldt efter personer:

Hans Egedes Vej (1964). Efter dansk
norsk præst, kendt som ’’Grønlands 
apostel” (1686-1758).

Jacob Langes Vænge (1953).
Dansk botaniker (1864-1941).
Forstander for Fyns Stifts 
Husmandsskole (1918-1934).
Han stavede i øvrigt selv sit navn Jakob.

Jakob Knudsens Vej (1953).
Dansk forfatter (1858-1917).

Jeppe Aakjærs Allé (1953).
Dansk forfatter (1866-1930).
Hed tidligere Husmandsskolens Allé, 
men skiftede navn, fordi Husmands
skolen blev bombet og flyttede.

Sophus Bauditz Vej (1953).
Dansk forfatter (1850-1915).

Thyregodsvej (1953). C. A. Thyregod, 
dansk forfatter (1822-98).

Zakarias Nielsens Vænge (1953).
Dansk forfatter (1844-1922).

Østrupvej (ca. 1927).
Efter Tarupgårds ejer, 
Jacob Østrup (1753-1803).

Andre navne:

Bakkevej (ca. 1930).
Bøgeløkken (1971).

Efter den nærliggende bøgeskov.
Haveløkken (ca. 1968).
Jernbanevej (ca. 1930).

Løber parallelt med
den tidligere Nordfycnskc Jernbane 
(nu Søhusstien).

Kildetoften (ca. 1936). Efter idé fra vejens 
første beboere, Carl og Ingeborg Madsen, 
tilflyttere fra Faaborg, der havde en vej 
af samme navn. (Kilde: FS 19.1.1999).

Lykkevænget (ca. 1930).
Paraplyen (1993). Plads ved Rugårdsvej, 

Tarupvej og Bygmarksvej, navngivet 
efter ønske fra Paarup Foreningen. 
Navnet skyldes et paraplyformet 
bus-venteskur, som blev fjernet i 1953.

Pilevangen (ca. 1936).
Præstegårdsvænget (ca. 1961). Opkaldt 

efter Tarup Gamle Præstegård, 
nu handicapccntcr.

Roers Allé (ca. 1930).
Rugårdsvej (1933). Hed indtil 1933

Rugaards Landevej. Fører til herregården 
Rugård.

Skellet (ca. 1930).
Hed tidligere Lundsvej.

Skovløkken (ca. 1952).
Efter gammelt marknavn.

Skovly (1965).
Svend Madsen, Tarupvej 45, udstykkede 
grundene på Skovly. Han foreslog i 1965, 
at vejen blev navngivet ’’Skovvænget” 
eller ’’Skovløkkcvænget”, men Paarup 
Kommune valgte navnet Skovly.
(Kilde: Brev fra Svend Madsen til Paarup 
Kommune).

Solgårdsvej (1959). Efter alderdoms
hjemmet Solgårdcn.

Solhaven (1964).
Hed indtil 1964 Gartnervænget.
Navnet ændret, da Odcnsc-områdct 
havde flere vænger med dette navn. 
Paarup Kommunes tekniske udvalg 
foreslog ’’Solkrogen”, men beboerne 
ønskede det nuværende navn, Solhaven. 
Gartnervænget havde navn efter 
gartner Carl Petersen, der i 1920 byggede 
Villa Hera på hjørnet af vænget og 
Rugårdsvej. (Kilde: FS 25.1.1999).

Tarup Engvej (ca. 1933).
Tarupvej (ca. 1933).

Hed tidligere Lillemarksgydcn.
Tarupgårdsvej (1947). Opkaldt efter 

Tarupgård, nu Fyens Rideklub.
Thulevej (1964). Efter grønlandsk by, 

grundlagt 1910 af Knud Rasmussen.
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Snestrup
Opkaldt efter fugle:

Bekkasinvej (1968).
Bogfinkevej (1967).
Bøgesangervænget (1967).
Falkevænget (1965).
Fuglebakken (1964).
Gransangervænget (1967).
Hjejlebakken (1967).
Høgevænget (1965).
Kolibrivænget (1968).
Kærsangervænget (1967)
Lærkevangen (1964).
Løvsangervænget (1967).
Mejsevænget (1965).
Musvågevej (1967).
Nattergalevænget (1965).
Rypebakken (1967).
Rørsangervænget (1965).
Siskenvænget (1967).
Skovduevænget (1967).
Skovsangervænget (1967).
Spurvevænget (1965).
Solsortvænget (1964).
Svalevænget (1964).
Ternevej (1967).
Tornskadevænget (1967).
Uglevangen (1966).
Ørnevej (1965).

Navnene blev givet af byggefirmaet 
Jens P. Koch og godkendt af Paarup 
Kommune.

Andre navne:

By toften (1963).
Grønnevangen (1963).
Hyldestenten (1963).
Lykkegårdsvej (1963.) Efter gården

Lykkegård, nedbrændt 1964.
Ved Kæret (1965).

Efter gadekæret i Snestrup.

Malermester William Pedersen, Rugvang, med kopier afforstadens oprindelige 
gadeskilte. Foto 1992.

Paarup
Navne med relation til Island:

Asgerdvænget (1967).
Breidavej (1966).
Heklavej (1966).
Sigmundvænget (1967).
Steffensvej (1967).
Thorsteinvænget (1967).
Ulfvænget (1967).

Opkaldt efter planeter og stjerner:

Capellavænget (1966).
Junovænget (1966).
Jupitervænget (1966).
Orionvænget (1966).
Siriusvænget (1966).
Stellavej (1966).
Uraniavænget (1966).

Andre navne:

A. P. Rasmussens Allé (1965). Efter 
gårdejer Anders Peter Rasmussen, 
sognerådsformand i Paarup 1929-1936.

Branddamsvej.
Fører til tidligere branddam.

Paarupvej (1966). Hed indtil 1966
Sncstrupgydcn.

Rydsåvej (1967).
Efter vandløbet Ryds Å.

Spangsvej. Oprindelig en markvej mellem 
Paarup og Villcstoftc. Spang er et 
gammelt ord for en smal bro.
Vejen gik tidligere syd om Paarup 
Forsamlingshus, men blev i 1938 flyttet 
nord for jernbanen.

Ved Kirken (1966). Efter Paarup Kirke. 
Tidligere en del af Sncstrupgydcn.

Vintermosevej. Efter mose i Paarup.

Stierne i området
Langesøstien (1980). Stien er anlagt på den 

nedlagte Nordvcstfyenskc Jernbane, 
der gik gennem Langesø-skovcn.

Rydsåstien (1983). Opkaldt efter Ryds Å.
Stavidsåstien (1980). Efter Stavids Å.
Søhusstien (1980). Stien er anlagt på den 

nedlagte Nordfycnskc Jernbane, 
der gik gennem Søhus.
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Kilder
Danmarks stednavne, 1969 
Landsbyregistrering i Fyns Amt, 1983. 
Odense byråds forhandlinger, 

diverse årgange.
Odense bys historie I-X, 1979-1988.
Odense Vejviser, diverse årgange.
Odensebogen 199O-2CX)!.
Paarup. Pjece udgivet af

Paarup Foreningen, 1994.
Paarup Kommunes arkiv
Paarup Skoles jubilæumsskrift 

1963-1988.
Paarup Sogn, historien om områdets 

udvikling. Hæfte udgivet af 
Paarup Foreningen, 2(XX).

Snestrup. Pjece udgivet af
Paarup Foreningen, 1995.

Tarup. Pjece udgivet af
Paarup Foreningen, 1994.

Tarup-Paarup Idrætsforening 1928-1978.
Velkommen til Paarup Kommune, 

diverse årgange.

Olaf Andersen (red.): Fyns Stifts 
Husmandsskole 1908-1933, 
Odense 1933.

Olaf Andersen & Carl Scharnberg: 
I sol og storm og bygevejr, Fyns Stifts 
Husmandsskole gennem 50 år, 
1908-1958, Odense 1958.

Peter Ramskov Andersen: I Odenses 
skygge, Odense 1999.

Harald Balslev: "Fra Tarup Præstegård", 
i: Præstegårds liv, 1950.

Benthe Hjorth Christiansen (red.):
Tyr og plov, Odense 1984.

Johs. Nørregaard Frandsen:
"En jordnær drøm. Kulturel urbanisme 
og udviklingen af et forstads miljø" 
i: Nord Nytt nr 53, 1993.

Johs. Nørregaard Frandsen: "Den tredje 
form? Moderne forstæder mellem 
land og by" i: Niels Hørluck Jessen, Per 
Grau Møller m.fl: Landdistrikterne 
1950-2050, Odense 1997.

Johs. Nørregaard Frandsen m. fl: 
Den centrale periferi, Århus 1994.

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 
100 Aar, Herning 1950-56.

O. Iskov: Odense Sporvej 1911-1952, 
Roskilde 1986.

Hans Henrik Jacobsen: Kronprins og 
guvernør, Næsby 1998

Niels Jensen: Fynske jernbaner, 
Kbh. 1976.

R. Broby Johansen: Med Broby 
på Nord- og Midtfyn, Kbh. 1978.

Poul Jørgensen: ’’Huset i Odense 
1963-67’’, i: Kollektivet, en kogebog, 
Kbh. 1969.

Jens P. Koch: Vi vil selv eje Danmark, 
Odense 1967.

Lene Kryger og Birgit Mortensen (red.): 
Stifter til en mosaik om dansk 
folkeoplysning, Odense 1992.

Jakob E. Lange: Erindringer fra 
halvfjerdsindstyve år, 1938.

Morten Lange: Et liv i rødt og grønt.
Kbh. 1996.

Ebbe Larsen: Paarup Sogn 1955, video, 
Orion Film, Odense.

Ebbe Larsen: Paarupfilmen 1956-1970, 
Orion Film og Paarup Foreningen

Vagn Larsen: Odense Bytrafik 
1952-1977, Odense 1977.

Lennart Larson: At vove er at leve, 
Odense 2000.

Olaf Lind og Jonas Møller: Bag hækken. 
Det danske parcelhus i lyst og nød, 
Skive 1996.

Jes Fabricius Møller: På sejrens vej, 
Kbh. 1999.

Johs. Th. Nielsen: Paarup kirke, 1996.
Tage Skou-Hansen: ’’Forfra på den bare 

mark eller Morakkeri og rekreation" 
i: Jens Smærup Sørensen: 
Danske omgivelser, Kbh. 1985.

Johnny Wøllekcer: Odense i bevægelse 
- strejftog i byens idrætshistorie, 
Odense 2001.

Fyens Stiftstidende
Fyns Tidende
Diverse indleverede erindringer, 

Paarup Lokalhistoriske Arkiv.
Kirkefondets sogneanalyser 
Paarup Foreningens protokoller. 
Paarup kommunale arkiv, Stadsarkivet. 
Egne interviews og båndoptagelser.

Ved citater er benyttet nutidig 
retskrivning.
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Om bogens forfattere

Johs. Nørregaard Frandsen
født 1950 i Grimstrup ved Esbjerg.
Cand. phil i dansk. Institutleder 
og lektor i moderne kultur 
ved Syddansk Universitet.
Har også skrevet eller været medforfatter 
til Den centrale periferi, Steder i stykker, 
Jutlandia Daisy land. Havet Landet Byen, 
Da landbolivet blev en by i provinsen.

Anders Wedel Berthelsen
født 1953 i Odense.
Cand. mag i dansk og engelsk.
Journalist, redaktør og red.chef 
ved dagblade, radio og tv.
Har også skrevet Skibhus-bogen, 
Bolbro-bogen, Dalum-Hjaile se bogen, 
Hunderup Munkebjerg bogen, 
Odense dengang i 70’erne m.fl.
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Tak til
BG Fyns Fond, Odense

Nykredits Fond, Odense

Roulunds Fabriker A/S, Odense

Forbundet af Offentligt Ansatte, Odense

Lokalhistorisk Bibliotek, Odense

Stadsarkivet, Odense

Paarup Lokalhistoriske Arkiv

Paarup Foreningen

Wide Screen, Odense

Specialtrykkeriet, Odense

Ole Jepsen,
Bent og Orla Vesterled, 

Karin og Peter Ramskov Andersen, 
Gunner Larsen, Raimond Nielsen, 
Niels Nyholm, Lars K. Mikkelsen, 

Dorthe Toft-Andersen, Meta Hedegaard, 
Anne og Lene Kryger, 

Tove og Walther Berthelsen, 

for økonomisk eller anden hjælp 
i forbindelse med bogens udgivelse.

Også tak til en lang række Tarup-Paarup beboere, 
som åbnede deres hjem og fotoalbum for os.
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I samme serie
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Tarup-Paarup er en typisk dansk 
forstad med rækkehuse og 
parcelhuse på stribe;
Forstadens indbyggertal blev

Foto:
Niels Nyholm 
Lars K. Mikkelsen 
Stadsarkivet 
Paarup Lokalhistoriske Arkiv.

ISBN 87-88475-190

Tarup

788788 475197

Koch og de andre bygmestre 
murede om kap med inflationen. 
Middelklasse- og arbejderfamilier 
fik råd til eget hus og drog mod 
vest, tæt på smukke landskaber 
og tæt på storbyen.
Johs. Nørregaard Frandsen (t.v.) 
og Anders Wedel Berthelsen (t.h.) 
fortæller om Tarup-Paarups nyere 
historie - med særlig vægt på 
forvandlingen fra landsogn til 
forstad.Tarup-Paarup bogen er 
femte bind i serien om Odenses 
kvarterer og forstæder.


