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Vi er ikke som de andre
Skibhuskvarteret er noget for sig selv. En 
by i byen. Det har aldrig rigtig følt sig som 
en del af Odense. Omvendt har Odense 
ikke ligefrem logret med sin nordlige by
ende, der stikker halen ud i Odense Fjord.

“Inde i byen” siger Skibhusfolk om 
det, der ligger hinsides jembaneviadukten i 
Thomas B. Thriges Gade, vor tids byport. 
Før var det Nørrebro-tunnellen, der skilte 
os fra resten af verden. Tunnéllen - sådan 
lægger Skibhusfolk trykket - blev proppet 
til, da Odense Kommune jævnede hele 
Nørrebro med jorden.

Skibhuskvarteret har mere naturlige 
grænser end de fleste selvstændige natio
ner. Groft sagt er det dråbeformet. Mod 
syd: jernbanen og Thomas B. Thriges 
Gade. Mod vest: havnen og kanalen. Mod 
øst: Kochsgade. Mod nordøst: Skibhus
skoven. Mod nord går det helt op i en 
spids: Stige 0.

Skibhusvej er pulsåren, der pumper 
folk frem og tilbage mellem kvarteret og 
“byen”.

Men pulsen har altid slået med for
skellig kraft i hver sin ende af Skibhusvej.

Den udspringer - smal som en bæk - i 
landsbyen Skibhusene, som er et anakroni
stisk landsbymiljø med bindingsværkshuse 
klos op ad Fynsværkets kulbunker og høj
spændingsmaster.

Pulsen stiger, jo nærmere man kom
mer Thomas B. Thriges Gade, der er bred 
som en flod. Husene bliver højere og trafik
ken tættere. Til sidst opsluges Skibhusvej af 
det moderne storbysamfund, af banegården 
og af postcentret, bygget på Nørrebros 
grav.

Skibhuskvarteret er en blindtarm,

Skibhuskvarteret i fugleperspektiv. Tolderlundsvej med Thriges fabrikker ses nederst i billedet. Skibhusvej løber vandret midt i billedet.
Luftfoto 1972-73.
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Skibhusvej starter smal som en bæk i landsbyen Skibhusene. Foto: Niels Nyholm 1993.

det finere Odense helst har villet glemme. 
Det tog i mange år skraldet, hele kommu
nens, og opbevarede det i kvarterets smuk
keste natur, tæt på kulbunkeme for hele 
Fyns kraftværk.

Vi har bygget skibe, der har sejlet på 
samtlige verdenshave, men ellers kan vi 
ikke bruges til alverden. Odense Byråd 
nægtede i sin tid at optage os i kommunen. 
Vi måtte ikke få adgang til de goder, der var 
skabt af de riges skatter, og samtidig for
skubbe byens konservative flertal. Først i 

1932 lykkedes det at fa flyttet bygrænsen 
helt ud, hvor åen og kanalen og fjorden gør 
en ende på kvarteret. Fem år efter fik Oden
se socialdemokratisk styre og beholdt det 
indtil 2005, ikke mindst i kraft af Skibhus
folkets stemmer.

I cowboyfilm hedder grænsen mellem 
civilisation og ødemark “the frontier”. 
Skibhusvej krydser denne grænse. Den går 
fra nord til syd, fra ødemarken og direkte 
ind i heksekedlen. Undervejs med masser 
af fristelser som i et rigtigt epos. I begge 

ender fostres drømmen om evigheden og 
den vide, uendelige verden.

I nord den blanke §ord, hvor kvarteret 
ender blindt på den ubeboede Stige 0. For 
os er det sted både verdens ende og dens 
begyndelse. Stige 0 er vores naturpark, 
skabt af opgravningerne, da Odense bygge
de sin kanalhavn. Her har Skibhusbøm i 
generationer mødt dyr og planter og sendt 
drømme af sted sammen med de fragtski
be, der stævnede ud af kanalen til ijeme 
eksotiske steder som Rotterdam og Stettin.
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I syd de skinnende intercitytog og den 
firesporede Thomas B. Thriges Gade, 
monumenter over en brølende infrastruktur, 
fundet på og vedtaget langt borte.

Vi har ingen John Wayne, men har haft 
både tatovør, spilleklub, bedehuse, en gøg
lerkonge, krigssabotører, landsholdsspillere 
og en sigøjnerlandsby på hjul.

Vi har heller ingen hoteller, herregårde, 
campingpladser eller fine parker. Når uden
landske turister en sjælden gang drejer ud 
ad Skibhusvej, er de helt klart på vildspor. 
De er drejet en gang for sent eller for tidligt, 
da de skulle finde H.C. Andersens Hus. 
Men vi har før haft konger. Først hed han 
A.P. Møller, værftets grundlægger. Siden 

var det hans skiftende kronprinser, der lærte 
os, at biler med privatchauffør ikke kun fin
des i Anders And.

Had, kærlighed, trods, oprør, bitterhed, 
fællesskab og samhørighed er følelser, der 
er forhåndsbestemt i et kvarter som Skib
husfolkets. Had til de snævre rammer, 
oprør mod småborgerligheden i de små 
havregrynshuse, bitterhed over det fine 
Odenses ringeagt, over lossepladsen og 
over kulbjergene. Samhørighed på grund af 
den fælles skæbne, det ensartede sociale til
hørsforhold, lykke i boldklubben og i bag
haverne, på jorden og på kanalen.

To gadenavne siger det hele. Et stykke 
af Kochsgade hed oprindelig Paradisvej.

Og en af kvarterets ældste veje hedder - 
naturligvis - Enighedsvej.

Territoriet hed indtil 1932 Set. Hans 
Landsogn eller Landdistrikt. Nu er det Fre
dens Sogn, i hvert fald rent kirkeadmini
strativt. Onde tunger kaldte det Sutskokvar
teret på grund af fattigfolkets fodbeklæd
ning - eller Skarntyde Landsogn efter den 
ukrudtsplante, der spredte sig i samme hast 
som nybyggerne, indtil Skibhuskvarteret 
fik lige så velfriserede haver som “dem 
inde i Odense”.

Skarntyden er både giftig og ildelug
tende. Men den er smukkere end losseplad
ser og kulbjerge.

- og den ender i en firesporet motorgade. Foto: Niels Nyholm 1993.
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Skibhuskvarteret 1985. Kort: Odense Kommune.
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Den sletteste vej i landet
Det er ikke A. P. Møllers værft, der ligger 
bag Skibhuskvarterets navn. Det er langt 
ældre. Navnet skyldes en bygning, Skibhu
set, som lå, hvor Odense Å løber ud i 
Odense Fjord. Huset fik naboer, så navnet 
blev til flertal: Landsbyen Skibhusene, som 
fra 1600-tallet var Odenses havneby.

Vejen derud blev kaldt Skibhusvejen 
og havde den tvivlsomme ære at blive 
omtalt som den sletteste og mest ufrem
kommelige vej i landet. Den gik gennem 
skove, hvor stimænd og røvere jog de vej
farende en skræk i livet.

Så elendig var Skibhusvejen, at 
Odense Købstad i 1723 foretog et vejsyn 
og fandt utallige huller - det største var ca. 
15 meter langt! Det krævede 400 læs grus 
og 230 læs sten, inden vejen var nogenlun
de farbar.

Odense-købmændene humpede i he
stevogn over stok og sten - mest sten - når 
de skulle ud efter varer i Skibhusene, og de 
klagede jævnligt over hullerne på Skib

husvej. Løsningen blev, at Odense Købstad 
lod Skibhusvej privatisere. Købmændene 
fik hver et stykke af vejen at reparere. Til 
gengæld fik de lov at opkræve bompenge 
af alle, der passerede. De opstillede et led, 
Kræmmerledet, dér hvor Kræmmergyden 
blev til Skibhusvej, og satte en bomkone til 
at opkræve kontanter.

På prærien nord for Kræmmerledet 
græssede militærets heste. De var sat ud i 
det grønne af Odense Slot, der ejede mar
kerne langs Skibhusvej og husede et af 
kongens regimenter. Hestenes vrinsk 
ophørte i 1764, da Odense Slot solgte mar
kerne, det såkaldte ryttergods, ved en aukti
on. Dermed fødtes en selvstændig kommu
ne: Set. Hans Landsogn, også kaldet Set. 
Hans Landdistrikt.

Derefter var det købmændenes tur til 
at regere nord for bygrænsen. Peter Eil- 
schou, en mægtig Odense-købmand, købte 
den nordlige del af landsognet og byggede i 
1765 Marienlund Hovedgård. Han udstyk

kede jord til større og mindre gårde og 
lystejendomme, bl.a. til bagermester From, 
som i 1803 opførte hovedbygningen Hed
vigslund.

Når Odense-borgeme dengang drog 
ud i naturen, satte de kursen mod nord. Til 
bredderne af Næsbyhoved Sø, som skvul
pede, hvor havnen slumrer i dag. Her skab
te bogtrykkeren og avisudgiveren Chr. Iver
sen i 1786 et romantisk parkområde med 
landstedet Tolderlund, hvor selv H.C. 
Andersen kom på besøg.

Op gennem 1800-tallet gik udviklin
gen i sneglefart. Gårdejere, husmænd, land
arbejdere og gartnere passede jord og kvæg 
på ejendomme som Sømosegård, Annas- 
holm, Sandhus, Døckerslund, Mosegård, 
Marienlyst, Henriettes-Lyst, Hannebeig, 
Astrupsted og Paradisgård. De fleste er 
siden jævnet med jorden, men nogle af 
navnene lever videre på Skibhuskvarterets 
gadeski 1te.

Telefonledninger på en øde Skibhusvej. Forklaringen er den, at købmand Peder Baumgarten i 1881 - kun fem år efter telefonens opfindelse - 
fik lov til at opstille telefonpæle til en privat linje. Han havde forretning i selve Odense, men bolig på Skibhusvej, som dermed fik den første 

telefonledning i Odense-området. Foto: H. Lønborg 1882.
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H. C. Andersen og Skibhuskvarteret
“Så kom hun til en stor kirsebærhave, hvor 
der var et lille hus med underlige røde og 
blå vinduer, for resten stråtag og udenfor to 
træsoldater, som skuldrede for dem, der sej
lede forbi”.

Sådan skrev H. C. Andersen i eventy
ret ’’Snedronningen” fra 1845. Inspiratio
nen har han efter al sandsynlighed fået i 
Skibhuskvarteret.

H. C. Andersen besøgte jævnligt 
landstedet Tolderlund, der senere gav navn 
til den nuværende Tolderlundsvej.

Landstedet, som også hed Marieshøj, 
blev bygget i 1786 til bogtrykker og avis
udgiver Chr. Iversen, der dyrkede tidens 
romantiske længsel efter den tæmmede 
natur i behagelig nærhed af den trygge stor- 
by.

I Tolderlunds imponerende have lå et 
lysthus, der blev kaldt Marienborg eller 
Batteriet, fordi det var omgivet af en række 
salutkanoner. Ved siden af lysthuset stod et 
skilderhus med en træsoldat.

H. C. Andersen har i “Mit livs even
tyr” givet en beskrivelse af Tolderlunds lyst

hus. Den ligner på flere punkter hans skil
dring af det lille hus ved floden i “Snedron
ningen”.

“Ud til Canalen, hvor skibene gik for
bi, var anlagt et lille batteri med trækano
ner, der var en vagtbygning og skilderhus 
med træsoldat, ganske barnagtigt smukt,” 
skrev han.

Om Tolderlund berettede H. C. 
Andersen også i sine erindringer: “Dette 
sted var mig i min barndom idealet af et 
landsted”.

Han opsøgte allerede som 14-årig 
byens kendte bogtrykker Iversen, der var 
vild med teater. Andersen bad bogtrykkeren 
skrive et introduktionsbrev til en af de 
førende damer på Det Kongelige Teater i 
København, hvor den odenseanske skoma
gerdreng drømte om at blive optaget som 
skuespiller.

H. C. Andersen rejste til København - 
gik så gruelig meget igennem og blev i ste
det en verdensberømt eventyrdigter. Men 
også som voksen besøgte han jævnligt Tol
derlund, hvor han oplæste sine værker for 
Iversen-familien.

Andersen har omtalt Tolderlund i fle
re breve, bl.a. beskriver han den landskabe
lige have med de mange skjulte siddeplad
ser og promenader: “Den lille have var 
overlæsset med indskrifter og vers, der sag
de hvad man på hvert sted skulle tænke og 
føle”.

Odense-borgerne dyrkede romantikken ved Odense Kanal. Til venstre ses Tolderlunds parkanlæg med lysthuset og skilderhuset, 
som inspirerede H. C. Andersen. Tryk fra ca. 1805.
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Klondike

Der var flere dyr end mennesker nord for jernbanen i 1885. Døckerslundsvej, Tolde rlunds- 
vej, Egebæksvej og Damhusvej var markveje, der gik ned til gårde og landhuse.

Togrejsende havde i 1800-tallet et mark
landskab at se på, hvis de vendte næsen 
mod nord, når de passerede Odense.

22 gårde og 117 huse. 407 indbygge
re, der arbejdede i landbruget - og 175, der 
var ansat i industrien. Sådan så Set. Hans 
Landsogn ud i 1895.

Skibhusvej lignede en træstamme med 
grene ned til gårde og huse. Grenene hed 
GI. Annasholms Allé (Annasholmsgade), 
Tolderlundsvej, Damhusvej, Oliemøllevej 
(ved Skt. Hans Gade), Døckerslundsvej, 
Carl Lunds Vej og Lunds Tværvej (Emilie- 
vej).

Kun Skibhusvej havde husnumre. Og 
landsbyen Skibhusene var sognets “hoved
stad”.

Seksten år senere mødte der togpassa- 
gereme et ganske andet syn. Nye Skibhus
folk var flyttet ind i striber af nye byggefor
eningshuse og nye arbejderkarreer. Set. 
Hans Landsogn var i 1911 forvandlet til en 
forstad med 2446 håndværkere og industri
arbejdere og kun 192 landbrugere.

Arbejderklassen var fjorten-doblet, 
landbrugsstyrken halveret, og grenene vok
sede støt.

Tættest på Odense, lige nord for jern
banen og syd for den daværende bygrænse, 
var vejnettet blevet suppleret med 
Buchwaldsgade, Engelstoftsgade og Bred- 
stedgade. Solide direktørvillaer lå klos op 
ad arbejderkarreer med lokum i gården i de 
tre gader, som Odense Købstad havde 
opkaldt efter en stiftamtmand, en biskop og 
en gartner - et næsten symbolsk billede af 
gadernes sociale modsætninger.

Der var kort vej, men verdener til for
skel på Thomas B. Thriges private palæ i 
Bredstedgade til “den sorte firkant” på 
Kræmmermarken. Firkanten, som blev 
kaldt Paradis, bestod af Paradisvej (nu en 
del af Kochsgade), Astrupvej og det østlige 
stykke af Damhus vej.

Det var ikke noget paradisisk sted.
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Fattigdommen kunne både ses og lugtes, 
som det fremgår af P.G. Lindhardts og 
Robert Gabriels beskrivelser på side 23. 
Paradis-navnet signalerede snarere længs
len efter et sådant. Midt i husklyngen stod 
Helvedeshuset, hvis navn klarere udtrykte 
de jordiske realiteter. Her myrdede en ung 
mand, Hans Hansen, i 1868 sin egen moder 
og blev straffet med halshugning.

Længere mod nord udstykkede land
ejendomme deres jord til boliger. På Mari- 
enlunds marker blev tværveje forlænget og 
udbygget, og Skibhusvej fik parallelveje.

Arkitekturen giver et godt signalement 
af kvarteret og af velstandsstigningen i det 
20. århundrede.

De første arbejderboliger var karreer 
eller sammenbyggede tofamilieshuse. Så 
fulgte mellemkrigstiden med myriader af 
fritliggende murermestervillaer. Og endelig 
- efter 2. verdenskrig - blev hullerne fyldt 
ud med boligblokke og etplansvillaer. 
Sidstnævnte to kategorier har dog et mode
rat omfang i Skibhuskvarteret, der var 
næsten mæt af boliger, da den slags byggeri 
kom på mode.

Skibhusvej fik et uensartet klondike- 
præg med huse i mange størrelser og med 
arkitektonisk spændvidde fra engelske 
havebyvillaer til funktionalistiske karreer, 
mens sidegaderne udviklede sig stik mod
sat. Her blev husene standardiserede, så 
man knap kan skelne dem fra hinanden.

Vejnettet voksede kolossalt i årene 
1908-1912. Nye gader blev bebygget: Hen- 
riettevej, Hørdumsgade, Thorkildsgade, 
Grøndals Allé (senere Grøndalsvej), Mari- 
enlystgade (senere Marienlystvej), Enig- 
hedsvej, Victoriagade, Helenevej, Mar-

Påfå årtier blev Skibhuskvarteret forvandlet til en forstad. Kortet fra 1922 viser, at Skibhusvej har fået sidegader og parallel gader.
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grethevej, Vilhelminevej og Monbergsvej.
Det socialdemokratiske landsogn hyl

dede sine egne helte. Hørdumsgade blev 
opkaldt efter en socialdemokratisk politi
ker, Christen Hørdum. Og Piosgade er døbt 
efter selveste partiets grundlægger, Louis 
Pio. Denne gade blev dog først navngivet i 
1933 efter indlemmelsen i Odense. Pios
gade hed tidligere Set. Hans Tværgade.

Folkeviddet kunne også være med. 
Set. Hans Gades forlængelse øst for Skib
husvej hed i daglig tale Gedebukkevej, ind
til en lokal, folkelig digter blev hædret med 
navnet Sophie Breums Vej.

Typiske arbejderbyhuse på Skibhusvej. Billedet er taget mod syd fra hjørnet af Skibhusvej og
Bredstedgade. Foto: Herluf Lykke ca. 1910.

Da Skibhusvej kunne bruges som legegade. Postkort fra ca. 1908.
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Årsagen til Skibhuskvarterets mange 
ensartede huse er, at politikerne i 1898 ved
tog en lov om at yde statslån til arbejderbo
liger. Både private spekulanter og bygge
foreninger med socialt sigte udnyttede 
loven til at bygge stribevis af ens og der
med billige huse. Fremgangsmåden var 
den, at en byggeforening hyrede en murer
mester, der tegnede et standardhus, som 
derefter blev kopieret fra den ene ende af 
gaden til den anden.

“Andelsbyggeselskabet Marienlyst” 
er et eksempel på en sådan byggeforening. 
Den opførte i 1910-11 en stribe tvillingehu- 
se på Marienlystvej. “Statshusene” blev de 
21 enæggede tvillinger kaldt på grund af 
finansieringsformen.

Marienlystvej blev i årene 1910-1911 bebygget med 21 ens tvillingehuse. Maria Nielsen 
boede i et af dem. Foto: Niels Nyholm 1993.

Henriettevejs byggeforeningshuse tiltrak familier med børn. Foto ca. 1913, Odense Bys Museer.
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Henriettevej i sølvbryllupsalderen. Foto: Niels Nyholm 1993.

Skibhusfolk i tal

1801.
1840.
1860.
1890.
1901.
1911.
1916.
1921.
1925.
1930.
1935.
1940.
1945.
1950.
1955.
1960.
1965.
1970.
1976.
1981.
1986.
1993.
2000.
2008.

.....411

.....465 

.....573 

.....688 

....2223 
...4358 
...6242 
...6905 
...8240 
10.748 
14.358 
17.623 
15.100 
17.383 
17.362 
18.639 
17.003 
14.720 
14.369 
13.058 
12.502 
12.811 
12.893 
13.353

Kilde: Danmarks Statistik. Indbyg
gertallene gælder Fredens Sogn (ind
til 1932 Set. Hans Landsogn) og 
omfatter således også de mindre 
kvarterer Påskeløkken og Rising, der 
normalt ikke betragtes som en del af 
Skibhuskvarteret. Indtil 1915 hørte 
Åløkkekvarteret med til Set. Hans 
Landsogn.
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Den fine firkant

Nørrevænget fra 1912 er noget for sig selv. 
En undtagelse, der bekræfter reglen. En 
“fin” firkant med en særpræget blanding af 
fornemme villaer og flerfamilieshuse, byg
get efter engelsk havebymønster omkring et 
lille parkanlæg, en “square”, som englæn
derne kalder deres grønne firkanter. Oven i 
købet med to løver som vartegn, 
Skibhuskvarterets eneste monument.

Hvordan denne borgerskabets oase 
blev plantet mellem Skibhuskvarterets 
skarntyder, har sin egen historie. Et privat 
konsortium købte området og satte en tøm
rermester og en arkitekt til at planlægge 
bebyggelsen fra grunden.

Der er lys og luft omkring husene i 
Nørrevænget, noget helt atypisk for da
tidens bykvarterer. Lejlighederne var fra

To løver holder vagt i den fine oase, Nørrevænget, der er opført i 1912 efter engelsk have
by stil. Foto: Niels Nyholm 1993.

Det herregårdsagtige Nørrevænget adskiller sig markant fra sine omgivelser. Forklaringen er, at Nørrevænget ved sin fødsel lå lige nøjagtig 
på den “rigtige” side af bygrænsen, i Odense Købstad. Foto: Niels Nyholm 1993.
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fødslen velproportionerede med køkkener 
og bad. I Skarntyde Landsogn? Nej, tag 
ikke fejl. Nørrevænget holdt sig lige nøjag
tig på den “rigtige” side af den daværende 
bygrænse. Nørrevænget tilhørte Odense 
Købstad, noget som beboerne lagde vægt 
På.

Så vigtigt var det at afgrænse sig fra 
landsognet, at konsortiet bag Nørrevænget 
satte en kæde op tværs over vejen. På den 
ene side af kæden hed vejen Nørrevold
gade. Dér boede arbejderne. På den anden 
side hed det Nørrevænget. Dér boede 
direktører og funktionærer. Kæden er væk 
for længst, men vejstrækningen bærer sta
dig to forskellige navne.

I den anden ende af kvarteret, på 
Helenevej, var der hverken lys eller luft. 
Dér byggede landsognet i 1920 et par 
trøstesløse cementkasser til kvarterets hus
vilde.

Skibhuskvarteret fik byggeboom i 
1920’eme. End ikke vejenes retning nåede 
at blive koordineret. Set. Hans Landsogn 
anlagde gader nordfra, Odense Købstad 
sydfra. Hvor de mødtes, kom vejene til at 
slå et knæk. Derfor kan den gamle bygræn
se stadig udpeges i Juelsgade og i Billesga
de. Gaderne slår en bugt lige på grænsen.

Landsognet tiltrak “arbejdere og min- 
drebemidlede, som så deres fordel ved at 
flytte ud i friere omgivelser og bort fra de i 
købstaden herskende strengere gade- og 
byggevilkår. Og bygningerne bærer i det 
store og hele præg af disse hensyn,” hedder 
det i Odense Bys Historie fra 1926.

De lavest lønnede flyttede ind i karre
erne. De faglærte blev i reglen husejere, 
f.eks. på Marienlystvej, hvor en under
søgelse viser, at beboerne i 1921-1940 hav
de et højere lønniveau end i de gamle arbej- 
dergader i bymidten.

Også de “borgerlige” byggeforeninger 
overskred grænsen til Skibhuskvarteret. 
Men heller ikke mere. Tæt ved jernbanen -

Børn flyver med drage på stien mellem Egebæksvej og havnen. I baggrunden skimtes 
Set. Hans Skole og helt til højre Fredens Kirke.
Foto ca. 1925, Fyns Social-Demokrat, som har malet lidt kraftigt med retoucheringspennen.

så tæt, at indflytterne kunne kalde sig 
odenseanere og nyde byens skattely - byg
gede de fra 1917 solide flerfamiliesejen- 
domme. Gaderne blev opkaldt efter flere 
solide Odense-borgere. Fire afdøde stift- 
amtmænd, tre biskopper og en Odense- 
borgmester lagde navne til Heltzensgade, 
Juelsgade, Billesgade, Unsgaardsgade, 
Plumsgade, Fabersgade, Steinsgade og 
Kochsgade, mens Borgervænget blev 
opkaldt efter alle de borgere, der ikke fik 
deres eget gadenavn.

Det Borgerlige Byggeselskab stod såle
des i 1920’eme bag de karakteristiske her- 
regårdsagtige langhuse i Steinsgade.

Møllers Villaby

Det var Odense-områdets to største virk
somheder, der skabte den næste befolk
ningseksplosion i Skibhuskvarteret. Tho
mas B. Thriges elektrofabrikker bredte sig 
langs Buchwaldsgade, Tolderlundsvej, 
Bredstedgade og Skibhusvej.

Den største, A.P. Møllers Odense 

Stålskibsværft åbnede i 1918 ved Odense 
Kanal. A.P. Møller købte Marienlund 
Hovedgård og en stor bid af dens jorder, 
ikke blot for at skaffe plads til sit værft, 
men også til boliger. Nord for Set. Hans 
Skole byggede skibsrederen huse til sine 
medarbejdere.

Nord for Monbcrgsvej opførte A.P. 
Møller i begyndelsen af 1920’eme små frit
liggende, symmetriske firefamilieshuse, en 
nyskabelse i odenseansk arkitektur. I 1938 
kunne han tilbyde 50 nye lejligheder i Thu- 
røgade og i årene 1949-1953 yderligere 
126 lejligheder i Strynøgade.

Men han solgte også parceller til tofa
milieshuse, de karakteristiske murermester
villaer, hvor den ene familie var ejer og 
som regel lejede førstesalen ud. Således op
stod fra slutningen af 1920’eme villakvarte
ret ved Windelsvej, Lyøgade, Ærøgade og 
Drejøgade. Fælles for A.P. Møllers huse 
var, at der hørte jord til. Skibsrederen havde 
sans for at omplante husmænd og daglejere 
til et liv som byboere og industriarbejdere. 
Hans nye satellitforstad blev kaldt “Møllers 
Villaby” eller “Møllers Haveby”.
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Nettet af “øgader”, opkaldt efter den 
forladte bondeidyl i det fynske øhav, vokse
de indtil 50’eme, da Sprogøvej og alle 
“øvængerne” kom til.

A. P. Møller profiterede både af Skib
husfolkets evner til skibsbygning og af 
deres husleje og renter. Han lejede boliger 
ud - og han solgte grunde til sine arbejdere, 
lånte dem penge og lod værftets arkitekter 
tegne husene. Var der optræk til social uro 
på værftet, sad Møller med den sidste 
trumf. Han kunne smide arbejderne ud af 
deres lejligheder - og han gjorde det.

Nybyggerne i Set. Hans Landsogn 
kom fortrinsvis fra det indre Odense. En 
opgørelse over skatteydere i finansåret 
1929/30 viser, at 2168 var indvandrere fra 
Odense, at 1223 var tilflyttet andre steder 
fra, og at kun 164 var født i landsognet. 
Landsognet blev så at sige en smeltedigel 
for både fynboer og jyder, andengenerati
onsarbejdere og indvandrede bønder, som 
tog landtraditioneme med.

Skibhusfolket holdt høns, duer, kani
ner og sågar grise - det var længe før land- 
og byzoneloven. Hunde af alle racer og 
krydsninger bjæffede i gaderne, og i haver
ne groede ikke blot skarntyder, men også 
kartofler og grøntsager, frugttræer og 
buske, der gav nyttige supplementer til hus
holdningen.

De sanitære faciliteter bestod af 
udendørs lokummer med nattømning - som 
dog ofte blev forhindret af haveejerne, der 
demonstrativt tømte spandene med værdi
fuld gødning inden natmændenes ankomst.

Kun værftets huse havde indlagt vand - 
det var en aftale, A. P. Møller havde lavet med 
Odense Kommune. Vandforsyningen i det 
øvrige Skibhuskvarter kom fra egne brønde 
eller fra den fælles vandpost, som Odense 
Vandforsyning storsindet etablerede ved by
grænsen på Nørrevænget. De dårlige hygiej
niske forhold gav regelmæssigt anledning til 
epidemier i Skibhuskvarteret, bl.a. tyfus.

MB*?

Dør om dør. Skibhusfolk boede ens.
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Nogle af de første A P. Møller-huse var fritliggende firefamilieshuse som herpå Ingeborgvej. Foto: Niels Nyholm 1993.

Skibhus-sprog

“Sproget var det blandede bondemål, som 
tilflytterne bragte med sig fra en hjemegn, 
der havde sin grænse i en ring om byen, 
præcis derude, hvor den næste bys til
trækning begyndte,” skriver Robert Gabriel 
i sine erindringer om Skibhuskvarteret 
omkring 1915-20.

Fonetikere med sans for dialektale 
forskelle vil den dag i dag kunne spore en 
særlig Skibhus-dialekt, der udviklede sig 

ved kultursammenstøddet, da arbejdere og 
tiloversblevne bønder bosatte sig ved de 
rygende skorstene nord for Odense. I mod
sætning til landbofynsk er Skibhus-sproget 
i dag nogenlunde rigsdansk i sin gramma
tik, men tonen er syngende lavodenseansk. 
Mens andre fynboer dropper rigssprogets 
bløde d’er, udskifter vi dem med “j” eller 
“t”. Det hedder “sitte” og “sat” i stedet for 
“sidde” og “sad”. Det hedder “ha’ ka’” i 
stedet for “han kan”. Og byen hedder 
“Ojense”.

Lille Flensborg

Skibhuskvarteret fik også et tilskud af 
udlændinge, da de store virksomheder vok
sede op. I 1911 var 27 procent af Thriges 
overordnede personale født i udlandet.

Odense Stålskibsværft tiltrak en del 
tyskere og polakker, der fortrinsvis kom fra 
værfterne i Flensborg og Rødbyhavn.

Ligesom New York har sin China- 
town og sit Little Italy, fik Skibhuskvar
teret en indvandrerghetto, omend i mindre
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målestok. En del af “A. P. Møllers Villaby” 
fik øgenavnet Lille Flensborg.

Efter Genforeningen i 1920 rejste 
desuden en del sønderjyske smede, som 
havde været i krig på tysk side, til Odense 
og blev værftarbejdere.

Tyske og slesvigske efternavne vidner 
om datidens indvandring til værftet, f.eks. 
Halle, Lemcke, Breith, Meincke, Binnebal- 
le, Hendrichsen, Petersson og Jonasson. 
Polakkerne bragte navne som Klimek og 
Woyde ind i kvarteret.

Kønnest og gladest

“Omkring Skibhusvej opstod, hvad jeg 
uden tvivl i sindet vil kalde Danmarks køn
neste og gladeste arbejderkvarter”. Børge 
Martin Jeppesen (født 1920) voksede op på 
Marienlystvej og tegner i sine erindringer 
et skarpt og poetisk billede af 1920’ernes 
klassekultur nord for Dronning Louises 
Jernbane:

“Nok er Odense kendt for sin lave 
bebyggelse, kendt for, at her vil man på god 
fynsk manér have sit eget, så man kan gå 
og pusle om tingene i haven og være sin 
egen herre. Arven fra landsbyerne? Måske. 
Men vist er det, at man skal lede længe 
efter områder, hvor jævne mennesker i den 
grad skabte noget kønt og noget, der var 
værd at leve i. Noget man bare blev glad 
for at komme hjem til om aftenen - efter 
den lange arbejdsdag på otte timer, som 
man omsider havde fået den ned på.

Herude, tæt på arbejdspladsen, boede 
de fleste af dem. De der arbejdede hos 
Thrige, på “Stålen” og på de øvrige større 
og mindre virksomheder nord for jernba
nen. Syd for jernbanen boede, sådan lidt 
firkantet sagt, “borgerskabet”, og tro det 
eller ej, i vide kredse blev der i mange år 
skelnet stærkt mellem dem, der boede nord 
og syd for jernbanen.

Det var i Skibhuskvarteret, i Marien- 
lystgade, som den hed dengang, nu Marien
lystvej, jeg “blev menneske”, blev mig selv 
bevidst som menneske - mellem glade 

mennesker, der alle tilhørte arbejderklas
sen, selvbevidste mænd med svendebrevet i 
kommodeskuffen, mænd der vidste, at 
fremtiden tilhørte dem.

For havde ikke Thorvald Stauning 
dannet sin første socialdemokratiske rege
ring i 1924? Var 1. verdenskrigs rædsler 
ikke for længst overstået? Var der nogen, 
der var så tåbelige at tro, at der igen ville 
blive krig i verden? Man var i de glade 
20’ere, de brølende, som de også blev 
kaldt, men det er nok at svinge sig for højt 
op, når talen er om Skibhuskvarteret i 
Odense, for danske arbejdere og deres 
koner var og er fornuftige mennesker, der 
ikke stiller sig op og agerer f.eks. i tidens 
modedans, Charleston.

Man mødte op, når de røde faner 
kaldte til 1. maj-demonstration. Man trådte 
fast og selvbevidst i stenbroen på vejen 
gennem byen ud til Fruens Bøge, vel viden
de, at det gyste i borgerskabet bag de ned
rullede gardiner, når man så, hvor mange 
der var, når man hørte musikken sætte gang 
i Internationale og Nu dages det brødre...”
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Skibhusfolket kunne lide jord under neglene 
- enten i deres egne baghaver eller i koloni
haver. Odense Købstad indså i 1894 forde
len ved at udleje jord til kolonihaver i 
Kræmmermarken i det sydlige Skibhuskvar
ter. Købstaden tjente penge på lejeafgiften, 
og byens småfolk fik frisk luft og et tilskud 
til husholdningen, samtidig med at koloniha
verne lindrede længslen efter landlivet og 
holdt arbejderne borte fra mere samfunds
skadelige sysler i de fremvoksende fagfor
eninger og socialistpartier. Op gennem 
1900-tallet fik Skibhuskvarteret suppleret sit 
udbud af havekolonier med Egebæk, Set. 
Hans, Sømosebakken, Hedvigslund og Bogø. 
Billedet er fra Kræmmermarken ca. 1910.



Paradiset

Kochsgade anno 1935. Strækningen hed dengang Paradisvej. Den tværgående vej i forgrunden er Damhusvej, og i baggrunden ses gastår
net ved Set. Jørgens Gade. Foto: H Lønborg.

Mens den socialdemokratiske idyl herskede 
i tvillingehusene på Enighedsvej, Marien- 
lystvej og Henriettevej, var der knap så 
romantisk i Skibhuskvarterets ’’sorte fir
kant", som paradoksalt nok hed Paradiset.

“Børnene fra Paradiset var ikke helt 
så rene som vi fra den anden ende af sog
net. Det var som om denne himmelske plet 
var blevet til en opsamlingslejr for de sva
geste familier, de der drak lidt for meget, 
og de der havde svært ved at finde sig til 
rette i et andet miljø, end det de kom fra,’’ 
skriver Robert Gabriel, Henriettevej, i sine 
erindringer om årene 1915-20. “Nok min
dede stedet om det bondeland, de fleste 
kom fra, men jeg tror, de følte sig lukket 
inde eller fanget i blindtarmen herude, hvor 
alting hørte op".

Robert Gabriels beskrivelse af en 
dreng kaldet “Fimsen" taler for sig selv: 
“Et uslere og mere forhutlet barn kan ingen 
forestille sig. Det vrimlede med store 

forædte lus i staklens hår, hans øjne var 
betændte og hans ører tilstoppede af ækel 
gul materie, hans tøj var hullet og snavset," 
skriver han.

Nej, det var ikke Guds bedste børn, 
der boede i Skibhuskvarterets Paradis, bort
set fra Poul Georg Lindhardt, der blev en 
kendt teolog og forfatter. Om sine otte 
barndomsår i Paradis skriver han, at de 
foregik på “et middelstort landbrug på en 
dejlig gård, med 12 køer, fire tykke brune 
og to slanke sorte heste, et ukendt antal gri
se, to uægte, men højt elskede køtere og en 
sand overflødighed af rotter.

Til sin død i 1921 passede morfar kre
aturet, og mælken blev - ialtfald delvis - 
solgt direkte fra stalddøren til koner og 
børn, som fra det fattige kvarter mødte op 
med kander og spande. Mor passede denne 
del af bedriften, men kunne ikke hindre, at 
en tyvagtig hushjælp tog til sig af mælke- 
25-ørene og gemte dem i sin madras. Hun 

hed Petra og blev fyret. Efterfølgeren, som 
også hed Petra og var en venlig sjæl, blev 
også hældt ud, da hun viste sig at trække på 
Odenses gader ved nattetid. Nok går toldere 
og skøger forud i Guds rige, men det går 
dog ikke an at have dem i hus med en halv
stor dreng.

De 24 tønder land, som hørte til gård
en, blev siden udstykket og dermed grund
lag for en mindre formue, som var blevet 
meget større, hvis der havde været tålmod 
nok til at vente nogle år - for der var kun to 
kilometer til Odenses centrum, og den store 
udbygning kom kort efter at far var 
begyndt at reparere bildæk," erindrer P. G. 
Lindhardt.

Syndefaldet for det fynske paradis 
kom i 30’erne. Det bibelske navn havde 
fået så fæl en klang, at beboerne på Para
disvej søgte kommunen om lov til at skifte 
det ud. Vejen kom så til at hedde Kochsga
de som resten af strækningen inde fra byen.
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Gøglerkongen fra Enighedsvej

24

“Hallaj, hallaj, hallaj, kom ind og se ske
lettet af en ung pige,” lokkede Professor 
Labri foran sit telt på landets markedsplad
ser. Hvorpå han fremviste en ske, der blev 
lettet af en ung pige. “Kom og se en sensa
tion, noget eminent og pirrende, Odense 
ved nat,” lød et andet af hans fristende til
bud - hvorefter han løftede teltdugen, så 
publikum kunne kigge ud på den odensean- 
ske nattehimmel.

Folk blev taget ved næsen, og de jub
lede, når gøglerkongen Labri præsenterede 
kæmpekvinder, planteædende droscheheste, 
en giftslange (der viste sig at være en gas
slange), verdens største dværg og verdens 
mindste kæmpe.

Den landskendte gøgler boede i ca. 
20 år i Skibhuskvarteret, når han ikke var 
på farten fra markedsplads til markedsplads 
med sine tryllerier, bluffnumre og sproglige 
anarkisme. Det var også Labri, der opfandt 
udtryk som “Frikadellens flugt over plan
keværket” og “Vorbasse krigshavn”.

Labri, der kaldte sig professor i 
moderne salonmagi, var født i Nyborg i 
1863 og fik det borgerlige navn Johannes 
Marius Dines Petersen.

Det har været vanskeligt for efterti
dens gøglerhistorikere at kortlægge den 
meget omrejsende professors faste opholds
steder, men skattelister bevidner, at han fra 
1905 til 1912 havde tre skiftende adresser 
på GI. Annasholms Alle (nuværende 
Annasholmsgade) i Skibhuskvarteret.

Labri boede fra 1914 til 1923 til leje 
på Enighedsvej 2 i Skibhuskvarteret, og 
derefter flyttede han til en toværelses lejlig
hed i Skt. Knuds Gade 48 i bymidten.

Han står i skattelisterne for Set. Hans 
Landsogn opført med titlen “illusionist”, og 
hans skattebetaling var yderst svingende fra 
tre kroner til 21 kroner - om året.

Labri døde i 1935 på Odense Alder
domshjem og er begravet på Assistens Kir
kegård - men han huskes stadig. En tidlige
re Skibhusbeboer, der ønsker at være ano
nym, har fortalt denne bogs forfatter, at det 
i 20’erne var en af børnenes største oplevel
ser at følge med avispigen, der gik med 
Fyns Social-Demokrat på Enighedsvej. Så 
kom man med ind til Professor Labri, der 
altid hilste på børnene, gav lakrids og tryl
lede tørklæder og meget andet ud af næsen 
på dem.

Robert Gabriel, der boede på parallel
vejen Henriette vej, skriver i sine erindrin
ger, at Labri “om vinteren holdt til hos en 
dame på en førstesal på Enighedsvej. Vi 
(gadens børn, red.) var naturligvis sultne 
efter at få ham til at optræde i den rolle, der 
gjorde ham verdensberømt i Danmark, og 
råbte stikord til ham, når han færdedes i 
kvarteret. “Frikadellens flugt over planke
værket” var et af dem, og så smilede han, 
men gav sjældent igen. Jeg tror, han i virke
ligheden var mere indesluttet, end hans rap
pe kæft i markedsteltet lod ane”.

Gøglerkongen Professor Labri havde i knap 20 år adresser i Skibhuskvarteret, mest som 
vinterhi, når han ikke var på farten. Foto: H. Lønborg 1912, Odense Bys Museer.



Indlemmelses-farcen
Skibhuskvarteret var dengang et “rødt” 
arbejderkvarter. Så rødt, at det konservative 
Odense frygtede at miste flertallet, hvis det 
gav efter for Skibhusfolkets ønsker om en 
indlemmelse. Skibhuskvarteret havde 
hverken renovationsvæsen eller vandværk 
og for få skattekroner til at råde bod på 
manglerne. Odense Købstad havde en af 
landets laveste skatteprocenter - og køb
stadsborgerne skulle ikke have noget af at 
påføre sig byrder i rabarberkvarteret ved 
Skibhus vej.

Bestyrelsen for Set. Hans Landsogn 
søgte i 1905 om indlemmelse i Odense 

Købstad, og dermed startede en tov
trækning, der varede i 27 år og er blevet 
kaldt århundredets største farce i dansk 
kommunalpolitik. Odense Købstad afviste 
gang på gang sognets henvendelser, selv 
om både Landbrugsministeriet og Inden
rigsministeriet påpegede, at det var afgjort 
rimeligt, at Odense og Set. Hans Landsogn 
blev fusioneret.

Skibhusfolk demonstrerede under 
røde faner i anlægget over for kirken, og 
lokale folkeafstemninger gav stort flertal 
for en fusion, men lige lidt hjalp det. Kom
mission efter kommission søgte forgæves at 

løse striden indtil 1929, da der endelig kom 
skred i sagerne. Landsognet henvendte sig 
til den ny indenrigsminister, den radikale 
Bertel Dahlgaard, som var venligt stemt 
over for Skibhusfolkets krav.

Endnu en folkeafstemning blev holdt 
den 24. september 1929 på Set. Hans Sko
le. Fyns Social-Demokrat agiterede for et ja 
til indlemmelse, hvorimod den konservati
ve Fyens Stiftstidende anbefalede vælgerne 
at blive hjemme. 82 procent stemte for en 
sammenlægning.

Indenrigsministeriet nedsatte prompte 
en række nye kommissioner, som skulle

Den nuværende KFUM-bygning på hjørnet af Skibhusvej og Bøgebjergvej var kommunekontor indtil 1. april 1932, da Set. Hans Landsogn 
blev indlemmet i Odense. Billedet er fra selve indlemmelsesdagen. Foto: Herluf Lykke.
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undersøge vilkåreme for en fusion, og 
endelig i 1931 vred Indenrigsministeriet 
armen om på Odense Byråd og den konser
vative borgmester, H. Chr. Petersen, også 
kaldet “Spare-Petersen”.

Ministeriet bestemte imod byrådets 
flertal, at Set. Hans Landsogn skulle ind
lemmes i Odense 1. april 1932. Odense 
Byråd ankede senere til domstolene, men 
landsognet fik medhold. “Overgrebet mod 
Odense fuldbragt,” skrev Fyens Stiftstiden
de.

Fra tidlig morgen vajede flagene 
overalt i sognet - i strålende sol. Fra den 
gamle bygrænse marcherede et orkester 
med hundreder af Skibhusfolk i halen ud 

Dahlgaard: Værsaagod, Hr. Odenseaner! Her har De Deres 
Barn! Det vil have Vand.

Odenseaneren: Ikke andet end det bare Vand?! Det kunde 
vi være blevet enige om for længe siden!

til kommunekontoret på Skibhusvej (den 
nuværende KFUM-bygning), der var pyn
tet med gran og flag og Odense-liljen. En 
satirisk happening i bedste arbejderkulturel
le 1930’er-stil fik latteren til at runge. En 
rytter, udklædt som borgmester “Spare- 
Petersen” med guldnøgle, ankom på hvid 
hest bærende et skilt med påskriften “Vel
kommen brødre”.

“Vi venter i fremtiden at blive be
handlet på samme gode måde som andre 
odenseanere,” sagde den afgående formand 
for landsognets distriktsbestyrelse, over
lærer Søren Petersen (Soc.dem.).

Men Skibhusfolkene var uvelkomne i 
Odense. Det var med beklagelse, at borg

mester H. Chr. Petersen “ikke kunne byde 
Set. Hans Landsogn hjertelig velkommen.” 
sagde han i sin festtale. “Det er dog ikke 
beboerne i Set. Hans, vi har noget imod, 
men Indenrigsministeriets afgørelse”.

Skole uden vand

Et af de mere groteske udslag af den lang
varige strid mellem Odense Købstad og 
Skibhuskvarteret var, at Set. Hans Skole i 
14 år stod med hypermoderne bruserum - 
uden vand.

Odense Købstad havde i en aftale 
med Odense Stålskibsværft forpligtet sig til 
at føre vandledninger ud til værftets nye 
arbejderboliger. Det betød, at Odense Køb
stad gravede vandrør tværs gennem land
sognet - forbi alle øvrige husstande, som 
ikke havde offentlig vandforsyning og var 
tvunget til at hente vand ved fælleshanerne 
i kvarteret.

Odense Købstad med borgmester 
“Spare-Petersen” i spidsen nægtede pure at 
åbne for vandet til Skibhusfolket.

Alligevel byggede Set. Hans Skole 
bruserum i 1922 i den tro, at vandet var lige 
på trapperne. Men først i 1936 - efter 14 års 
kamp - fik skolen vand gennem rørene.

Julehæftet “Den fynske Gabestok“ tegnede 
en parodi på indlemmelsesfarcen i 1932.
Til venstre borgmester “Spare-Petersen", 
som trak en indlemmelse i langdrag.
Til højre indenrigsminister Bertel Dahl
gaard, som kom landsognet til undsætning.
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Landsognet gjorde grin med borgermusikken, da det endelig blev indlemmet i Odense Købstad. Rytteren på den hvide hest er en parodi på 
Kong Christian X’s ridt over gramsen, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Foto: Herluf Lykke 1932.

Vi elsker vort landsogn

Poeten og journalisten “Den Gyldenblon
de" (Povl Sabroe) skrev i anledning af ind
lemmelsesstridighederne en fornøjelig tra
vesti over Holger Drachmanns midsom
mervise. Et af versene, der blev bragt i 
Fyns Venstreblad, giver et rammende 
udtryk for borgmester “Spare-Petersen’’s 
beherskede følelser over for landsognet:

Vi elsker vort land
sogn, og vi en sjat vand 
havde gernejer givet foruden lidt 
andet.
Ja vi elsker jer højt 
(det vil sige ej en døjt, 
vi har ønsket jer pokker i vold ud på 
landet)
Se Dalum og Pårup og Hjallesegade 
vi kranser dem alle, når alt er i lade 

men den skønneste krans 
bli’r dog din, Sankte Hans 
(endskønt heller end kransen vi har 
givet jer et par flade).

Også det satiriske hæfte “Den fynske Gabe
stok” havde en kommentar til indlemmel
sen: “Set. Hans-ormen fnyste, borgmeste
ren var vred, de to sagde rigtig hinanden 
besked,” rimede hæftet.
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Unsgaardsgade 1 har gennem årene været brugt til lidt af hvert. Først var der karantænehus forfolk med smitsomme sygdomme.
Foto: Herluf Lykke ca. 1905, Odense Bys Museer.

Karantænehuset blev omkring 1940forvandlet til Odense Kommunes Vandrerhjem. Senere blev hitset brugt til DUI-lokaler (De Unges 
Idræt), og i 1993 åbnede en ny daginstitution på adressen Unsgaardsgade l. Foto: Herluf Lykke 1940, Odense Bys Museer.
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Cykler og sporvogne havde god plads i 30’erne. Den store bygning er Kræmmergården, et typisk lejlighedskompleks fra 1930-31.

Mælkemanden fra Otterup Mejeri leverer forsyninger til bager Andersen på Skibhusvej. Bemærk dannebrogsflagene. Billedet er taget på 
indlemmelsesdagen den 1. april 1932. Foto: Herluf Lykke.
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Skibhusvej var vildtvoksende i 20’erne, også på strækningen mellem Bøgebjergvej og Fredens Kirke. Foto: Nellemann.
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Vokseværk

Da Odense indlemmede Set. Hans Land
sogn, svarede det til at sluge hele Middel
fart og Assens i én mundfuld.

Set. Hans havde 11.426 indbyggere. 
Men det var kun en begyndelse. De følgen
de otte år voksede sognets indbyggertal 
med 50 procent.

Marker blev til by. Nye etageejen
domme rejste sig i 30’erne i Malmøgade og 
Helsingborggade nær havnen, hvor det blev 
skik og brug af opkalde gader efter skandi
naviske havnebyer. Gøteborggade, Lands- 
kronagade, Halmstadsgade, Oslogade, 
Tønsberggade, Stavangergade, Bergengade 

og Narvikgade fulgte efter. Omkring 
Kochsgade måtte fuglene stå for skud: 
Tranevej, Svanevej, Mågevej, Hejrevej, 
Vagtel vej, Glente vej osv.

Huse blev opført i en ruf og efter 
samme skabelon. På “Fugle-vejene” samt 
Mosegårds vej, Ibsensvej og Teisensvej ses 
stadig striber af ensartede tofamilieshuse, 
bygget i 30’erne.

Skibhusfolk foretrak at bo som andre 
Skibhusfolk, mest på det jævne. Der er 
næppe tvivl om, at de ens huse understrege
de følelsen af samhørighed med sin gade, 
sit kvarter, sin sociale klasse.

En lavine af gader, der hyldede hunkønnet - 
de forladte mødre på bondelandet - rullede 
fra ca. 1900 til 1950: Henriettevej, Helene
vej, Margrethevej, Vilhelminevej, Ingeborg- 
vej, Emilievej, Irenevej - og sidst Birgittevej 
og Agnetevej, hvor billedet er fra.

Foto: Niels Nyholm 1993.
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Typisk 30’er-hus på Ibsensvej.
Foto: Østifternes Hypotekforening 1934.

Skibhusvejs uensartede byggestil skyldes, at 
gaden er blevet bebygget gennem mange 
årtier og derfor har været udsat for alle 
arkitektoniske modeluner. Etagehuset med 
altaner er fra 1930’eme. Vejen, der går til 
venstre, er Nørrevænget. Udateret foto.
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Strækningen over for Fredens Kirke fik helt ny profil i årene 1938-39. Lejlighedskomplekset Døckerslund blev rejst på hjørnet af Skibhusvej 
og Døckerslundsvej, og bytrafiknettet blev forlænget til Emilievej. Bemærk ledningsnettet til trolleybusserne.

Øverste foto: H. Lønborg. Nederste foto: Herluf Lykke.

33



Odense Vejvisers kort over Skibhuskvarteret 1939.

34



Skibhuskvarteret ekspanderede mod øst i 40’erne og 50’erne. Herses forvandlingen af Sandhusvej i årene 1949-51.Begge billeder er taget 
fra hjørnet af Bellisvej og Sandhusvej. poto: Ditlev Jensen.
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Døckers lundsvej med Fredens Kirke i baggrunden. Den østlige del var i 1949 kun en markvej. Foto: Ditlev Jensen.

Efter krigen gik ekspansionen mod 
øst. Botanikken blev endevendt for at pluk
ke navne til 40’emes og 50’ernes bolig
blokke, rækkehuse og villakvarterer. Pri
mulavej, Lathyrusvej, Lavendel vej og Bel
lisvej var, hvad fantasien rakte til.

En ny bydel, Rising-kvarteret og 
Påskeløkken, opstod øst for Kochsgade, 
men med eget skoledistrikt og eget lokalliv 
betragtes den normalt ikke som en del af 
Skibhuskvarteret, selv om den tilhører sam
me sogn.

Skibhuskvarteret nåede et mætheds- 
punkt i 50’erne. Huller i tandrækken blev 
fyldt ud. I en stribe af ældre huse lå ofte en 
ubebygget grund, fordi en husejer i sin tid 

havde købt nabogrunden med. Så havde 
familien også et stykke havejord. Men i 
50’erne og 60’erne var mange af de oprin
delige grundejerpar blevet ældre - og fri
stelsen til at sælge var blevet for stor. Den 
tomme grund blev udstykket til et nyt par
celhus i moderne etplansstil. En kontrast, 
der i dag kan observeres flere steder i kvar
teret.

Men ellers stoppede udbygningen. Et 
luftbillede af kvarteret i dag er næsten iden
tisk med et luftbillede fra slutningen af 
50’erne. I den nordlige del af Skibhuskvar
teret - lige midt i storkommunen - findes 
stadig uasfalterede markveje som Elisevej 
og Hindehøjvej. Kvarterets storindustri 

havde fået den fornødne arbejdsstyrke og 
kvarteret det fornødne antal gader og huse.

Skibhus-arbejderen var blevet solidt 
rodfæstet med hus og have. Fyns Social- 
Demokrat skrev i 1954 panegyrisk om 
værftets boliger: “A. P. Møllers villaby 
giver den nordligste del af Skibhusvej sit 
eget præg. Størstedelen af disse smukke og 
solide huse opførtes i 20’erne og beboes af 
Odense Stålskibsværfts arbejdere og funkti
onærer, der værner om hus og have med 
den største pietetsfølelse. Mange udlændin
ge, der besøger villabyen, nægter at tro på, 
at disse huse hovedsagelig er beboet af 
arbejdere”.
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Halvandet år senere så Døckerslundsvej sådan ud. Foto: Ditlev Jensen 1950.

Skibhuskvarterets indbyggertal toppe
de med 18.639 i 1960. Siden har det været 
svagt faldende.

Kun hækkene voksede stadig - og 
indvarslede den større isolation, småborger
lighed og fremmedgørelse, som fulgte med 
60’ernes velfærdsræs og butiksdød. Da en 
højkonjunktur kom forbi i “de glade 
60'ere”, ville også Skibhusfolket have sin 
del af kagen. Cyklerne, der morgen og 
aften var trådt gennem værftskoven, fik lov 
at ruste og blev skiftet ud med små og mel
lemstore familiebiler.

Huse fik carporte og garager. En ejer
familie i et tofamilieshus fik råd til selv at 
disponere over begge etager og smed 

overboen ud - deraf det faldende indbyg
gertal. Huse fik vokseværk og knopskød 
udestuer, andre fik blyruder, og børnene fik 
egne værelser. Fjernvarmen forvandlede 
kældrenes kul- og koksrum til gildestuer, 
og de fleste lod nyttehaven grave op til for
del for græsplæne og prydblomster. Hvor
for dyrke solbær, kartofler og gulerødder i 
haven, når supermarkederne solgte til spot
pris?

Skibhuskvarteret, der hidtil havde 
haft social slagside, fik nu også aldersmæs
sig slagside. Kvarteret har siden 70’eme 
haft en større pensionistandel end de fleste 
andre kvarterer, og et nyt øgenavn har vun
det indpas, “sølvbryllupskvarteref’.

Skarntyderne, fattigdommen og de 
skarpe klasseskel er i dag historie. Men et 
hus i Skibhuskvarteret er fortsat billigere 
end et tilsvarende hus i de “fine” kvarterer. 
Derfor er Skibhuskvarteret i de senere år 
blevet attraktivt for unge børnefamilier, der 
i stigende grad rykker ind i det gamle 
Skarntyde Landsogn. For de gamle, der 
faldt, er der ny overalt.

Sognets befolkningstal har igen passe
ret 13.000. Nye boliger og boligveje skyder 
op på markerne mellem Skibhuskvarteret 
og Skibhusene. Og snart drøner en kanal
forbindelse forbi.
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Set. Hans Teatret, Skibhusvej 94. trak i 
årene 1925-1964 en anden verden ind i 
Skibhuskvarteret. Det var en udpræget re
volverbiograf med bloddryppende cowboy- 
film, der skabte en spænding, som hver
dagen ofte manglede. "Zorros datter" var 
på plakaten, da dette udaterede foto blev 
taget. Fyens Diskonto Kasse åbnede i 1956 
en filial som nabo til biografen. Da Set. 
Hans Teatret lukkede i juni 1964, overtog 
banken den gamle biografsal. 1 banken, 
som nu hedder Danske Bank, kan man sta
dig betragte fronten af den gamle biograf - 
balkon samt udhængsskabe med biograf
plakater, lavet efter de gamle modeller
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Aksel Larsen og Skibhuskvarteret

Postkort fra Set. Hans Gade. Aksel Larsens foraddre boede fra 1917 i et af tvillingehusene på venstre side. Aksel Larsen havde bopæl der i 
korte perioder.

“Jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle 
mor".

Politikeren Aksel Larsen glemte ikke 
Skibhuskvarteret, da han i 1960 bragede 
ind i Folketinget med 11 mandater til sit 
nystiftede parti, Socialistisk Folkeparti.

Medietække havde han også - mange 
mente, at den veltalende eks-kommunist 
scorede ekstra stemmer, fordi han under 
valgkampen optrådte med brækket ben i 
gips.

Aksel Larsen besøgte ofte sine foræl
dre, når han var i Odense. Faderen, Lars 
Larsen, støberiarbejder og jævnligt arbejds
løs, døde i 1948. Men moderen, Ehrengott 
Larsen, døde først som 96-årig i 1969. Hun 

boede i et halvt århundrede i Set. Hans 
Gade i Skibhuskvarteret.

Efter en omflakkende tilværelse med 
skiftende arbejde, skiftende lejligheder og 
en børneflok på ni bosatte Aksel Larsens 
forældre sig i 1917 i Set. Hans Gade 13.

“Det var dengang billigt at købe, når 
vi ikke stillede så store moderne fordringer. 
Huset, vi her købte, var med to stk. to
værelsers lejligheder, og da vi var en stor 
familie, kunne det nok passe til os. Vi hav
de en stue og køkken lejet ud i seks år. 
Efter den tid beboede vi det sammen med 
hjemmeværende børn, indtil de alle selv 
var bosat,” beretter Aksel Larsens mor i 
sine håndskrevne erindringer.

“Huset havde installation af elektrisk 
lys året efter vi kom herud, og så var det 
blevet forbedret med nogle skure i gården, 
til cykler og brændsel, og tørreskur til 
vasketøj”.

Aksel Larsen blev født i 1897, mens 
forældrene boede i Brændekilde uden for 
Odense. Da han gik ud af skolen, blev han 
trafikelev ved Sydfyenske Jernbaner og 
havde bopæl på Syd- og Midtfyn, inden 
han i 1918 flyttede til København.

Aksel boede i kortere perioder hos 
forældrene i Set. Hans Gade, efter en 
mundtlig oplysning til bogens forfatter i et 
halvt år i 1917. Folkeregistret bevidner, at 
han havde bopæl hos forældrene i august
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Det lykkedes sjældent for Aksel Larsens mor at samle hele den store børnefolk. Men til hendes 90-års fødselsdag kom alle ni.
Øverste række: Frits Larsen, Aksel Larsen, Thorvald Larsen, Viggo Larsen og Alfred Larsen. Nederst fødselaren med blomster omgivet af 
døtrene Gudrun, Valborg, Ellen og Erna. Fødselsdagen blev holdt i KFUM's lokaler på Skibhusvej. Foto: Ditlev Jensen 1963.

og september 1925. Han var da rejst til 
Odense for at blive løsarbejder på havnen 
inden sin rejse til Moskva, hvor han var 
optaget på Lenin-skolen. Han var en flittigt 
benyttet taler og agitator for de fynske 
kommunister, mens han havde adresse i 
Set. Hans Gade, skriver historikeren Kurt 
Jacobsen.

Aksel Larsen havde otte søskende, 
Alfred, Valborg, Thorvald, Viggo, Ellen, 
Frits, Gudrun og Erna. Både piger og dren
ge arbejdede i perioder på Wittenborgs 
Fabrikker for enden af Set. Hans Gade - 
eller de gav en hånd med på moderens avis
runde. Ehrengott Larsen var i 23 år avisbud 
for Fyens Stiftstidende.

Et par af børnene satte også som 
voksne deres præg på Skibhuskvarteret. 
Broderen Alfred Larsen var i 40 år lærer på 
Set. Hans Skole, hvor han på grund af en 
deform ryg, der skyldtes engelsk syge som 
barn, blev udsat for ubarmhjertig Set. 
Hans-humor og fik øgenavnet “Pukkel-Lar- 
sen”.

En anden bror Viggo fik købmands
butik skiftende steder i kvarteret, på Baum
gartens vej, på Tolderlunds vej, i Kræm
mergården og sidst i landsbyen Skibhusene.

I et brev - på tysk - til det kommuni
stiske verdenscentrum i Moskva gør Aksel 
Larsen meget ud af at understrege sine pro
letariske familieforhold. Broderen Viggo 

Larsen omtales ikke som købmand, men 
som “Kleinkaufmann”, og om broder 
Alfred, skolelæreren, hedder det, at han er 
socialdemokrat - men uden tillidsposter.

Aksel Larsens yngste søster, Erna, har 
beskrevet Set. Hans Gade: “Det var villaer 
på den side, hvor jeg boede, og 2-sals sam
menbyggede huse på den anden side. Jeg 
boede i nummer 13. Der var jeg glad for at 
bo. Efterhånden fik vi høns og kyllinger, og 
huset det var dejligt. Vi havde have både 
foran huset og bagved og en dejlig gård at 
lege i. Det var en stor forandring for os alle, 
men for os, der endnu var børn, var det bare 
lykken. Vi fik efterhånden en gynge, og 
ellers var det også spændende med et bræt 
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og så lave en vippe. Der var også frugt
træer, pærer, æbler, ribs, solbær og brom
bær. For enden af Set. Hans Gade kunne 
man leje et stykke jord til kartofler og grøn
sager. Det havde vi i mange år.

Skolen (Set. Hans, red.) var jeg også 
glad for, men da jeg blev otte år og kom i 3. 
klasse, begyndte så småt pligter. Hidtil hav
de det været at poste vand, når min mor 
skulle vaske, men nu havde hun søgt og 
fået et distrikt med aviser, og vi tre yngste 
måtte hjælpe til. Jeg hjalp til, lige til jeg var 
16 år. Da havde jeg også en formiddags
plads fra klokken 8 til 12.

Men der var også tid til at lege. Vores 
gade var god. Man kunne spille langbold, 
rundbold, lege klat over gaden, krone fra 
lygtepæl til lygtepæl. Sanglege gik vi heller 
ikke af vejen for,” husker søster Erna.

Familien Larsen oplevede også på 
nært hold indlemmelseskampen mellem 
Odense og Set. Hans Landsogn.

“Et lille afsnit her om Set. Hans, som 
også kaldte til kamp,” skriver Ehrengott 
Larsen. “For vi var mange beboere, og der 
blev flere og flere, men større skatteydere 
var her ikke, og hvor mange stemmer vi 
end mønstrede, hjalp det ikke. Men endelig 
i 1932 kom det til indlemmelse i Odense 
Kommune. Det var efter at Skibsværftet var 
bygget. Værftets forbrug af vand, der blev 
indlagt der ved et stort byggeri, nedsatte 
vandmængden i vore til husene hørende 
brønde. Her var aldrig nok, og den meste 
tid af året hentede vi vand ved en vandop
stander på Skibhusvej, ved byskellet. Mit 
åg blev flittigt brugt, for så kunne jeg drage 
to spande, og når far og sønner kom hjem, 
var de afsted med hver en stor spand og en 
meget stor zinkbalje imellem sig. Spare på 
vand var svært for mig, men det traf også, 
at vi samlede regnvand. Alle kar og baljer 
samt gruekedlen blev fyldt, og så kunne 
mor vaske.

Vi har også været med ved indsam
ling til vor kirke og anlæggelse af kirke
gård og dermed nedsattes også vandet til 
forbrugerne, men i 1933 da blev vandet ledt 
herud og dermed et stort savn afhjulpet.”

Under krigen oplevede familien Lar
sen en dramatisk hændelse, da forældrene 
stod foran deres hus og spejdede op mod 
Skibhus vej, hvor tyske soldater passerede. 
En tysker vendte sig og skød mod forældre
ne, men ramte kun huset, der fik et skudhul 
som varigt mén, fortæller Aksel Larsens 
nevø, Erik Larsen.

Som enke flyttede Ehrengott Larsen 
op på 1. sal i huset i Set. Hans Gade, og 
hendes yngste søn, Frits Larsen, overtog 
stueetagen. “Her bor jeg så længe jeg lever, 
og har det så godt, som en gammel kone 
kan ha’ det,” lød fru Larsens status over til
værelsen i 1958, samme år som hendes søn, 
Kommunisternes formand Aksel Larsen, 
blev ekskluderet fra sit parti.

Ehrengott Larsen oplevede at få 19 
oldebørn, inden hun døde i 1969. Hun lig
ger begravet på Fredens Kirkegård. Tre år 
senere blev Aksel Larsen bisat samme sted. 
Aksel var ikke medlem af Folkekirken, så 
mindehøjtideligheden blev holdt i KFUM- 
bygningen, det gamle kommunekontor på 
Skibhusvej.

Aksel Larsens urne er nedsat på forældre
nes gravsted på Fredens Kirkegård.

Foto: Niels Nyholm 1993.
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Borgmesteren fra Windelsvej
Odense-borgernes frygt for “de røde" i 
landsognet viste sig at være begrundet. Det 
indlemmede Skibhuskvarter var ikke blot 
med til at forrykke den politiske magtba
lance i Odense til socialdemokratisk fordel. 
En Skibhusbeboer, oven i købet tidligere 
værftarbejder, snuppede også borgmester
kæden i 1958.

Selv om Stiftstidende havde betragtet 
Holger Larsens debut i Odense Byråd som 
et bevis på, “at det landspolitiske socialise
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ringsforsøg skal fortsætte i Odense", endte 
besindige Holger med at være agtet og 
afholdt også uden for sit socialdemokrati
ske bagland.

Han var borgmester i en periode med 
generel velfærdsstigning, “de glade 
60’ere". Men han var også hovedansvarlig 
for beslutninger, der mødte hård kritik: 
Thomas B. Thriges Gade-gennembruddet, 
der jævnede Nørrebro med jorden, indlem
melsen af modvillige forstadskommuner, 

betonbyggeriet i Vol Ismose samt udflytnin
gen af en storlosseplads til Stige 0.

Holger Larsen blev født i Faaborg i 
1906. Han var nitter på Odense Stålskibs
værft fra 1928 til 1940 og var i en periode 
tillidsmand på værftet. Derefter sprang han 
som 34-årig direkte ind i Folketinget, hvor 
han sad i 18 år, indtil han blev borgmester.

Sammen med fru Marie flyttede han i 
30'erne ind i stuelejligheden i det nybygge
de tofamilieshus, Windelsvej 56 i “A. P. 
Møllers Villaby", og dér blev han boende 
til sin død.

Borgmesteren glemte heller ikke sin 
værftarbejderrod, når han åbent skiltede 
med, at han var “rød" B1909-tilhænger på 
Odense Stadion.

Da Holger Larsen i 1973 trak sig til
bage til Windelsvej og til fru Marie, der lød 
det drillende tilnavn “Viceborgmesteren", 
fik han et mere nuanceret syn på farverne. 
Han opdyrkede sin hobby, malerkunsten, 
og kom såmænd også på udstilling.

Holger Larsen døde i 1989 og ligger 
begravet på Fredens Kirkegård.

Holger Larsen, tidligere skibsværftarhejder, 
var Odenses borgmester fra 1958 til 1973. 
Også på fodboldbanen var han "rod".
Han holdt med Bl909 i lokalopgørene på 
Odense Stadion, hvor billedet er taget.



Skibhus-ministeriet
Hele fem ministre har haft bopæl i Skib
huskvarteret, de fleste dog kun kortvarigt, 
og inden de blev ministre.

Mest kendt er den tidligere udenrigs
minister Niels Helveg Petersen. Han krav
lede som 1 fi-årig rundt på gulvet i en lejlig
hed i Døckerslund.

“Det var i 1940. Døckerslund var den
gang et helt nyt lejlighedskompleks. Vi 
boede der kun i tre måneder,” fortalte 
moderen, Lilly Helveg Petersen.

Faderen, Kristen Helveg Petersen, var i 
1932-1934 lærer på Set. Hans Skole, hvor 
eleverne kaldte ham “Trompet-Petersen” 
efter hans yndlingsinstrument. Han blev i 
1940 forstander for Odenses ungdomssko
le. Senere bestred han posterne som radikal 
undervisningsminister og kulturminister.

“Jeg begyndte allerede i 1931 som 
vikar og blev derefter timelærer. Set. Hans 
var jo en af de største skoler og stærkt 
præget af værftet. Eleverne var et meget 
homogent klientel, og der var nogle stærke 
typer blandt lærerne,” huskede K. Helveg 
Petersen (1909-1997).

A.C. Normann, radikal fiskeri- og 
grønlandsminister i 1960’eme, havde 
bopæl i Hørdumsgade i årene 1936-1946, 
mens han var forretningsfører på Haustrups 
Fabriker. Han boede i et af fabrikkens huse 
- nummer 50 - sammen med sin hustru, der 
var datter af fabrikanten N.J. Haustrup.

Datteren Janne Normann, der også 
blev radikalt folketingsmedlem, er født i 
Hørdumsgade i 1938.

“Jeg har stadig ar på knæene efter alle

mine cykelstyrt i Hørdumsgade, der på et 
stykke var belagt med småsten. Og jeg får 
stadig dårlig samvittighed, når jeg tænker 
på Viggo Larsens købmandsbutik på Baum- 
gartensvej (politikeren Aksel Larsens bror, 
red.) Dér neglede jeg engang et stykke 
lakrids fra en bakke, der stod fremme.

Jeg kan også huske, at nabokonen fru 
Mikkelsen formentlig reddede min fars liv 
under Besættelsen. Han var på tyskernes 
sorte liste. Da de ville opsøge ham, stak fru 
Mikkelsen hovedet ud og råbte og skreg, at 
hun ville ha’ nattero. Så forsvandt de!

Set. Hans Skole husker jeg ikke 
særlig godt. Jeg nåede kun at gå der i et par 
uger i 1945. Så blev den beslaglagt og 
brugt som lazaret”.

Yderligere to ministre har boet i Skib
huskvarteret. Aksel Larsen, der omtales 
andetsteds i bogen, var minister uden porte
følje i befrielsesregeringen 1945.

Socialdemokraten Chr. N. Hauge 
boede i 1931-33 i en lejlighed i Kræm
mergården, Skibhusvej 3, mens han var 
handelsminister.

K. Helveg Petersen, tidl. minister, 
har boet i Døckerslund.

Niels Helveg Petersen, tidl. minister, 
har boet i Døckerslund.

Aksel Larsen, tidl. minister, 
har boet i Set. Hans Gade.

Æ C. Normann, tidl. minister, 
har boet i Hørdumsgade.

Chr. N. Hauge, tidl. minister, 
har boet på Skibhusvej.
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På skinner
I et kvart århundrede var Skibhuskvarteret 
på skinner. En sporvognslinje bragte folk 
frem og tilbage mellem Odense og den 
nordlige forstad.

Sporvognene kørte de første år - fra 
1913 til 1926 - på den såkaldte Havnelinje, 
der gik fra Østre Stationsvej via Kræmmer
gyden og et lille stykke af Skibhusvej og 
Buchwaldsgade til endestationen Nørrebro.

Set. Hans Landsogn bad gentagne 
gange om at fa linjen ført videre nordpå ud 
ad Skibhusvej. Men først i 1926 mente det 
halvkommunale Odense Elektriske Sporvej 
A/S, at Skibhuskvarteret havde befolk
ningsunderlag nok til en linjeforlængelse.

Skibhusvej fik skinner til kommune
kontoret ved Bøgevænget (Bøgebjergvej), 
og den nye rute blev navngivet Skibhus
linjen. Materiellet var af ældre dato og ikke 
så velholdt som det, der rullede mod syd, 
ud til borgerne i Hunderupkvarteret og Fru
ens Bøge. Men det var godt nok til Skarn
tyde Landsogn, som foigæves forsøgte at fa 
skinnerne strakt endnu længere ud. Heller 
ikke efter indlemmelsen i 1932 blev spor
vejen forlænget. Tværtimod blev linjen 
nedlagt syv år senere.

Sporvognene på Skibhusvej blev i 
1939 fortrængt af nymodens eldrevne trol
leybusser med køretråd og ledningsnet, da

Odense Sporvej A/S etablerede en rute fra 
Godsbanegården helt frem til hjørnet af 
Skibhusvej og Emilievej, kvarterets nord
ligste bybebyggelse. Også Kochsgade fik 
en buslinje, der kørte til Mosegårdsvej og 
Svanevej.

Odenses røde sporvogne, som i dag 
forekommer at have været et charmerende 
indslag i gadebilledet, kørte deres sidste tur 
i 1952 - og var nærmest udsat for hån, da 
de i nedslidt stand raslede hjem i remisen 
og blev udskiftet med moderne dieseldrev
ne Volvo-busser.

Trolleybusser betjente Skibhuskvarte
ret frem til 1959, da dieselbusser også her

Skibhuslinjen havde endestation ved det daværende kommunekontor på hjørnet af Skibhusvej og Bøgebjergvej. Foto: Herluf Lykke ca.1930.
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De røde skramlekasser kørte deres sidste 
tur i 1939. Foto: Herluf Lykke.

gjorde det gnistrende ledningsnet over
flødigt.

Men linjeføringen, som blev etableret 
dengang i 30’erne, danner også i dag 
grundlag for den offentlige bytrafik, selv 
om Odense som en blæksprutte har strakt 
armene langt ud ad alle indfaldsveje og 
opslugt landsby efter landsby. Nettet er ble
vet mere forgrenet, men Skibhusvej og 
Kochsgade har stadig hver sin busrute, med 
numrene 1 og 3 - eller 11 og 31, som de 
blev omdøbt til, da bytrafikken blev ramt af 
volumensyge og gav alle busruter to cifre.

Trolleybus med køretråd og ledningsnet er på vej til endestationen ved Emilievej.
Foto: Herluf Lykke 1939.
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Skibhusene
Skibhuskvarterets vugge stod ved fjorden. I 
Skibhuset. Et enkelt hus, som senere gav 
navn til en landsby, der voksede op 
omkring det - og endnu senere til et helt 
bykvarter.

Det første Skibhus blev opført i 
1630’erne ved en skibsbro, som var det 
nærmeste, Odense dengang kom på en 
havn. Det var før kanalens tid, så skibe 
måtte parkere i havnen i Stige.

Her blev varerne læsset over i pram
me, som sejlede videre på den lavvandede 

fjord til Skibhuset - eller Schibhuuszet, 
som en ædruelig kilde staver det i 1688.

Hestevogne bragte derefter varerne 
ind til Odense ad den nye, knap fire kilo
meter lange Skibhusvej, som Christian IV 
havde tilladt Odenses borgmester at 
anlægge.

Borgerne i Odense ville have uden
landske varer, især fra Norge, så Skibhuset 
blev et trafikalt knudepunkt. Huset fik 
naboer og blev til Skibhusene, Odenses 
havneby. Skippere, fjordfiskere, købmænd, 

husmænd og daglejere strømmede i 1700- 
tallet til Skibhusene, og tæt på landsbyen 
opstod både et kalkbrænderi og et teglværk.

Odense Kanal gjorde gode tider bed
re. Da Odense åbnede sin egen havn i 1804 
og byggede kanalen ved Skibhusene, blom
strede landsbyen yderligere op.

Skibstrafikken voksede, og Skibhu
sene blev badeby, værftby, skoleby og fær
geby. 100 år senere flyttede kanalen mod 
vest - og Skibhusene sygnede hen.

Drenge får sig en dukkert i kanalen ved Skibhusene, i dag kaldet “den gamle kanal I baggrunden det daværende færgested med færgehus.
Foto: H. Lønborg ca. 1890.
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Skibhusene har haft kro på tre forskellige adresser. Her får Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Hansen eftermiddagskaffe i krohaven 
til den berygtede restaurant “Røven ”.

Guldalderen

Skibhusene fik færgerute, allerede da kana
len åbnede. To skippere fragtede folk 
tørskoet over kanalen. Færgeriet fik i 1839 
sit eget færgehus.

En stråtækt skole startede i Skibhuse
ne i 1814. Skibhusskolen, der lå på hjørnet 
af Skippervænget og Skibhusvej, havde på 
26 år ti forskellige enelærere - lønnen var 
moderat, og lærerne søgte jævnligt andre 
græsgange. Standarden blev derefter. En af 
Skibhusskolens lærere havde ikke en tone i 

livet, og selveste biskoppen bad ham holde 
mund under skønsangen.

En kro har Skibhusene haft gennem 
det meste af sin historie - men på tre for
skellige adresser. Den første bar navnet 
Bellevue, der betyder “smuk udsigt”. 
Afløseren fik et navn, der ikke figurerede i 
nogen ordbog. Den hed “Røven”, fordi den 
havde til huse, hvor Skibhusene endte. 
“Røven” var det sidste hus inden færgeriet.

Skibhusene blev et populært udflugts
mål for odenseanere, især da værten på 
“Røven” i 1834 etablerede en badeanstalt, 

så de kunne få sig en dukkert i kanalen. 
Kroværten var en initiativrig herre, som i 
1843 skaffede Skibhusene endnu en attrak
tion. Han fik tilladelse til “at opføre musik” 
i plantagen på søndage og mandage.

Kronprins på “Røven”
En lokal legende fortæller, at kroværten var 
godt træt af øgenavnet “Røven”. Han fore
trak navnet Sølyst og inviterede derfor i 
1846 Kronprins Frederik (den senere Kong 
Frederik VII), der var guvernør over Fyn, 
til at kigge forbi og få et krus øl.
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Lav sol og elefantøl. Den lil
le købmand på Skibhusvej 
412 var tilholdssted for de 
lokale knallertdrenge i pen
sionsalderen. Købmanden 
lukkede i 1992 - som den 
sidste butik i Skibhusene. 
Foto: Niels Nyholm 1987.
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Ifølge overleveringen åd og drak 
kronprinsen og hans ledsager, den senere 
Grevinde Danner, den arme krofatter ud af 
huset. Han fremsagde derefter - på krovær
tens høflige forespørgsel om en navneæn
dring - det lidet royale rim “Hvis tønden er 
tom og tappen tør, skal stedet hedde Røven 
som før”.

“Røven” brændte i 1909 og blev afløst 
af Skibhuskroen på hjørnet af Færgevej og 
Skibhusvej. Den havde i en periode det 
officielle navn Sølyst malet over indgangs
døren, men overtog også forgængerens 
øgenavn.

Selv om tonen ofte var rå, som det 
fremgår af et erindringsglimt andetsteds i 
bogen, blev også Skibhuskroen et populært 
samlingssted for lokale og byboere, bl.a. på 
grund af den store have, en indendørs keg
lebane og den levende chimpanse Charlie.

Også søsætninger tiltrak byfolket. 
Hans Lind Hansen oprettede i 1840’eme et 
bådeværft i Skibhusene, antagelig det første 
i Odense-området. Værftet voksede støt og 
beskæftigede 90 mand, da det gik bedst. 
Lind Hansen lod som regel sine træskibe 
løbe af stabelen om søndagen, så besøgen
de fra Odense også skabte omsætning på 
kroen.

Festlige folk

Beboerne i Skibhusene var festlige folk, 
hvis man skal tro forfatteren og teologen 
P.G. Lindhardt, der i sine erindringer beret
ter om landsbyens religiøse liv: “I de små 
sale, især i Skibhusene, hvor den runde og 
livsglade gartner Andersen førte an, var der 
liv og glæde i mere end én forstand.”

Robert Gabriel, opvokset på Henriet- 
tevej, fortæller i sine erindringer fra 1915- 
1920 (Odensebogen 1990): “Landskabet 
omkring kroen var fladt som en øretæve, 

og en tykmavet hollandsk vindmølle var 
med til at forstærke den slående lighed med 
sådan noget, som de flamske malere gav 
sig af med. Frøfirmaet Dæhnfeldt må have 
haft øje for det, for de erhvervede et stort 
lavtliggende areal, som de inddæmmede og 
lagde ud med hundredtusinder af blomster
løg, kønt delt op i firkanter med hver sin art 
og farve. Tulipanmarkeme kaldte man 
området, og i mange år var der en valfart til 
dette himmelske farveoigie i forårsmåne
derne. Desværre blev det hele ødelagt af en 
vinterstorm, der sprængte digerne og druk
nede hele herligheden i det stærke brak
vand fra fjorden.”

Det var ikke længere alt, der blom
strede i Skibhusene. Udviklingen trak mod 
syd, mod det voksende arbejderkvarter 
langs Skibhusvej. Den stråtækte skole luk
kede i 1878, da nybyggerne åbnede deres 
egen skole længere mod syd. Et karantæne
hus, der af frygt for bl.a. kolerasmitte var 
opført ved Skibhusene i 1866, flyttede 19 
år senere til Unsgaardsgade i det sydlige 
Skibhuskvarter.

Lind Hansen, bådebyggeren, gik i 
1876 fallit. Hans værft oplevede dog en 
“indian summer” i årene 1904-1913, da 
hans yngste søn, Peter Lind Hansen, drev et 
nyt bådebyggeri på faderens gamle grund i 
Skibhusene. Også hans ældste søn, Niels 
Frederik Hansen, blev bådebygger. Han op
rettede et træskibsværft ved Odense Havn.

Bådebyggerfamiliens navn lever i 
øvrigt videre i Skibhusene, som i 1989 blev 
forsynet med en ny vej, Lind Hansens Vej, 
øst om den gamle landsby.

Dødsstødet

Dødsstødet mod Skibhusene som en blom
strende færgeby kom, da en del af Odense 
Kanal i 1904 blev rettet ud og flyttet 

mod vest, over mod Stige. Derfor ligger 
Skibhusene i dag ved en blindtarm, “den 
gamle kanal”, en stillegade til søs. En 
landsby uden den erhvervsudvikling, der er 
sket i andre landsbyer.

“Vi havde kun to muligheder som 
unge, enten at tjene bønder eller at tage 
hyre på et skib,” husker Høffner Sørensen, 
født i Skibhusene i 1905.

“De småerhverv, der fandtes i næsten 
hvert eneste hus, uddøde efterhånden. Der 
var en piskemager og en rokkedrejer. Der 
var en særling uden ben. Vi kaldte ham 
“Anders på stolen”. Han sad på en stol med 
et lille drejemaskineri og lavede snurretop
pe til børnene. Når han skulle til byen, 
spændte han et kobbel drenge for sin vogn. 
Vi løb med bare tæer og fik nogle over lab
berne med en pisk, hvis det gik for lang
somt. Vi var nødt til at tåle det. Ellers fik vi 
ikke en top,” fortæller Høffner Sørensen, 
der senere blev kranfører på værftet.

Selv gadenavnene døde ud. Da Skib
husene blev indlemmet i købstaden, kunne 
Odense Vejviser optage prangende navne 
som Willemoesgade, Pileallé og Sølystvej. 
Men Odense Kommune døbte dem om til 
de mere jordnære Skippervænget, Sedenvej 
og Færge vej.

Skibhusene kunne i midten af 1900- 
tallet mønstre tre købmænd, to gartnere, en 
kro og en bager.

Skibhuskroen blev revet ned i 1989, 
og den sidste butik, en købmandsforret
ning, lukkede i 1992. Tilbage var 64 huse 
og to husvogne.

Odense Kommune købte i 1970’eme 
flere gårde og huse og jævnede dem med 
jorden, angiveligt fordi toiletforholdene var 
utidssvarende.

“Den fremgangsmåde var med til at 
ødelægge Skibhusene, for der blev store 
åbne sår i gadebilledet. Flere af bygninger
ne var gamle og bevaringsværdige,” siger 
maler Lorentz May, Skibhusvej 433.
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Æstetiske hensyn kom ikke iførste række, da Fynsværkets elmaster plantede begge ben i “den gamle kanal” ved Skibhusene.
Foto: Skulkenborg Tidende 1986.
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Skibhusene med huller i husrækken. Mange bygninger er revet ned siden 1970’eme. Øverst til højre ses den tomme grund efter Skibhus
kroen, som forsvandt i 1989. Siden er der bygget nye række- og parcelhuse i og omkring landsbyen. Foto fra 1990 ’eme, Odense Bys Museer.

I dag slumrer Skibhusene som en ana
kronistisk landsbyidyl i skyggen af Fyns- 
værkets kulbjerge og kæmpeskorstene.

Fynsværket købte tomten efter Skib
huskroen og har skabt et lille grønt område.

“Jeg kan kun se én forklaring. Jo flere 
tomme grunde i Skibhusene, desto færre 
mennesker til at protestere over kulstøv og 
flyveaske fra Fynsværket,” mener Lorentz 
May.

Bylauget

Skibhusenes Bylaug kæmper for at holde 
liv i landsbyen. Bylauget er en ældgammel 
institution i Skibhusene - hvor gammel ved 
ingen. Lavet genopstod i 1930 ved en fu
sion mellem den selskabelige “Gammel
mandsforening” og “Grisekassen”, som var 
en forsikringskasse, der trådte til undsæt
ning, hvis en gris døde i landsbyen.

Det nuværende Bylaug er en blanding 
af en selskabelig forening og en beboerfor
ening, der formidler Skibhusenes interesser 
over for myndighederne.

Lavet åbnede i 1974 et beboerhus i en 
af bådebyggerens gamle værkstedsbygnin
ger. Her holder Skibhusenes beboere 
møder og fester.

Maler Lorentz May så - ved et inter
view i 1993 - med blandede følelser på
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landsbyens fremtidsmuligheder: “Skibhu
sene er ved at dø hen. Det er ikke længere 
særlig attraktivt at bo her. Vi føler os tryk
ket af den store nabo, Fynsværket, der 
udvider og udvider. Hele landsbyen er i 
øjeblikket hvidprikket af flyveaske der
ovrefra. Så vasketøj kan vi ikke hænge ud. 
Den sidste butik er lukket, så nu må vi bru
ge timer på at handle andre steder.”

“Mindre industrivirksomheder er star
tet på den nye Lind Hansens Vej, og en 
kommunal skole for skoletrætte børn er 
flyttet ind i Skibhusene. Det skaber liv, så 
det kan vi ikke klage over. Og hvis vi gjor
de, var der såmænd heller ikke en kæft, der 
reagerede. Odense Kommune har aldrig 
spurgt os om noget,” sagde Lorentz May i 
1993.

Siden er der bygget nye parcel- og ræk
kehuse i og omkring landsbyen. Efter en 
debat med beboerne i Skibhusene vedtog 
Odense Kommune i 2004 en ny lokalplan, 
som skal sikre kyst- og landsbymiljøet.

Maler Lorentz May foran Skibhusenes 
Bylaugshus, der bruges til møder og fester 
Foto: Niels Nyholm 1993.

Skelettet i Skibhusene

En far og hans 16-årige søn gjorde et uhyggeligt fund, da de i 
1984 ville brække et vindfang ned og bygge lidt om på deres 
hus i Skibhusene. Under gulvbrædderne fandt de et skelet.

Havde huset tidligere været beboet af en drabsmand, der 
havde begået den fuldendte forbrydelse - et uopklaret mord?

Kriminalpolitiet blev tilkaldt og slog hurtigt fast, at skelet
tet havde ligget under brædderne i 23 år, og at det tilhørte en 
prostitueret, Ebba Harriet Elvira Jensen.

Hun var meldt savnet af sin søster i 1967. Da havde hun 
allerede været død i seks år.

Ebba Jensen blev kvalt af en kunde.
“Vi var spirituspåvirkede. Jeg gjorde det for at få hende til

at tie stille, for jeg var blevet vred over det, hun sagde,” tilstod 
den 54-årige Norman Askov Madsen, som selv henvendte sig 
til politiet kort efter skeletfundet.

Det var ham, der i 1961 havde dræbt luderen i sin sofa på 
Skibhusvej 422 og gravet hende ned under gulvbrædderne.

Drabet fik stor medieomtale som “Skeletsagen fra Skibhus
ene”. Var der tale om vold med døden til følge, ville Norman 
Madsen blive frikendt. Så var sagen nemlig forældet. Var der 
tale om regulært drab, skulle han straffes.

Et nævningeting ved Østre Landsret traf beslutningen. 
Norman Madsen var morder. Han fik fire års fængsel.
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Skibhuskroen - ikke for de sarte
Skibhuskroen, den nu nedlagte landsbykro i 
Skibhusene, var ikke for de sarte. Frisør
svend Kai P. Andersen (1910-80) kom der 
en enkelt gang som ung balløve. Om den 
uforglemmelige oplevelse skriver han i 
erindringsbogen “Troldmandens lærling”:

Der var en særlig balaften i Venstre
vælgerforeningen, jeg kommer i tanker om. 
Jeg kom til at danse mange gange med en 
lille, sød, venlig pige, der tjente hos en Sti

ge-gartner. Det var en vellykket aften. Vi 
dansede så godt sammen, at vi nærmest 
lavede opvisning. Da ballet var slut, og jeg 
bestemt regnede med at følge hende hjem 
til Stige, lod det sig ikke gøre, for hun skul
le køre i bil med sit herskab.

Så aftalte vi, at jeg næste søndag 
skulle komme til bal på Skibhuskroen helt 
ude i enden af Skibhusvej. I daglig tale 
blev Skibhuskroen kun omtalt som 
“Røven”.

Det var ikke et sted for mig. Der var 
en stor klike af smedelærlinge fra Skibhus
kvarteret og gartnerelever fra Stige. Jeg var 
tydeligvis ikke velkommen, og der blev 
endog gjort anstrengelser for at komme i 
klammeri med mig. Da jeg så gjorde pigen 
opmærksom på forholdet, og hun ikke ville 
med, hentede jeg min cykel og kørte sluk
øret hjem.

Det var både første og sidste gang, 
jeg var til bal på “Røven”...

Skibhuskroen var for smedelærlinge, gartnerelever og andre, der kunne tåle mosten. 11915, da billedet blev taget, hed den “Sølyst”, men i 
folkemunde overtog den navnet “Røven “fra den foregående kro i Skibhusene. I dag er Skibhuskroen jævnet med jorden. Foto: Herluf Lykke.
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Vandvejen
Odense Kanal er stænglen, der i mere end 
200 år har suget næring ind fra verdens
havene, til Odense i almindelighed og til 
Skibhuskvarteret i særdeleshed. At et værft 
kræver vand, er en selvfølge, men også 
Thrige, Haustrup, de store møller og en 
lang række andre virksomheder har af gode 
grunde placeret sig nær “den blå motorvej” 
til Kattegat.

Tankerne om en forbindelse til det 
åbne vand opstod i midten af 1700-tallet.

Stiftamtmand Friedrich Buchwald var den 
ivrige pionér, som satte undersøgelserne i 
gang. Først havde han Odense A i søgely
set. Men teknikere fastslog, at åen umuligt 
kunne oprenses og gøres farbar. Så blev en 
statslig kommission sat til at finpudse pla
nerne. Den foreslog, at sejlrenden i fjorden 
skulle uddybes, at en kanal skulle graves 
helt ind til Odense, og at en havn skulle 
bygges i Næsbyhoved Sø. Og sådan blev 
det. Odense nægtede at være landkrabbe.

Arbejdet blev sat i værk - for statens 
regning. Både udgifter og tidsplaner løb 
løbsk. Kommissionen regnede med. at 
arbejdet ville tage tre år. men der gik syv 
år, inden det første skib kunne sejle ind i 
kanalen i 1803.

Staten solgte i 1858 Odense Havn til 
Odense Købstad, som de følgende år grave
de kanalen dybere og udbyggede havnen, 
så den kunne holde trit med de øgede 
transportbehov under industrialiseringen.

Ved hjælp af håndkraft blev Odense forvandlet fra landkrabbe til havneby. Her udbygges Englandskajen i 1928.
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Odense Kanal var stænglen, der sugede arbejdspladser til Skibhuskvarteret. 
Billedet fra 1937 viser pakhuse og kullagre mellem kanalen og Havnegade.

Et havnebassin nummer to åbnede i 1886. 
Kanalen var oprindelig knap tre meter dyb, 
men efter de seneste uddybninger i 1921 er 
der nu over syv meter til bunden.

I 1904 blev vandvejen lagt om på en 
del af strækningen. Odense Købstad havde 
købt Bogø Strand og flyttede kanalen, der 
hidtil havde passeret tæt forbi Skibhusene, 
længere mod vest, så den nu løber tæt forbi 
Stige. Kanalens flytning var årsag til, at 
Stige fik sin lille trækfærge.

Udbygningen af havnen og den fort
satte industrialisering af Odense førte til en 

stærkt stigende godsmængde frem til 2. 
verdenskrig.

Dampmøllen Victoria og Munke Møl
le flyttede deres produktion til havnen i 
1904-05 - til moderne melfabrikker uden 
vinger.

Pakhuse til foderstoffer og kraner til 
kulkompagnierne skød op langs kajerne i 
århundredets første årtier, og i 1933 åbnede 
en benzinhavn lidt syd for værftet.

Havnen sydede af aktivitet. Der var 
faste fragt- og passagerforbindelser til ind- 
og udland. Helt fra 1859 var der dampskibs

rute mellem Odense og København.
Senere åbnede faste ruter fra Odense 

til Newcastle (1886), Hamburg (1895) og 
Stettin (1887).

Om vinteren sørgede Set. Knud for en 
isfri havn. Set. Knud var havnens isbryder 
og bugserbåd, købt i 1930.

Forfatteren Broby Johansen steg i 
1939 - sammen med en fuldmægtig i hav
nevæsenet - til tops i en af havnens nye si
loer, og de beskrev i en artikel i Social- 
Demokraten den livlige Odense Havn: “Der 
er en hel industriby samlet omkring vandet.
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Vi befinder os midt i korn- og foderstof
afdelingen, og det nærmeste ind mod byen 
er de store kullagre. Det er jo et helt mine
landskab set heroppefra. De fire store kul
kraner losser skibene, og der er fem andre 
af samme slags bag os. Længere henne har 
vi den gamle havneplads. Det er dér, 
Københavns-damperen lægger til, og vi har 
et par voksne stykgodskraner til at besørge 
ladning og losning. Det der med smørdrit
lerne er Englandskajen. Ovre på den anden 
side af Kanalvejen er savværket og Fyns 
Trælager.

På den anden side kanalen har vi 
længst ude Stålskibsværftet, hvor De ser tre 
store jernskrog på bedding og et par færdi
ge skibe i monteringshavnen ved siden af. 
Længere inde er benzinhavnen med de hvi
de tanke og endnu længere inde petrole
umstankene. De store hvide og gule kaser
ner op til selve havnen er Victoria og Mun
ke Mølle”.

Efter 2. verdenskrig faldt godsmæng
den på Odense Havn. Lastbiler overtog en 
del af skibstrafikken, men nedturen blev 
ikke så stejl, som Odense Havn frygtede. 
Konjunkturerne vendte igen til havnens 
fordel. Det stærkt ekspanderende Fy ns
værk, der åbnede ved kanalen i 1953, 
krævede store mængder brændsel, og en 
stor cementsilo gav havnen nyt liv.

Kajerne blev forlænget i retning af 
værftet, og et tredje havnebassin lukkede 
vand ind i 1965. Men de faste skibsruter 
havde overlevet sig selv. Odense-Køben- 
havn-ruten blev som den sidste opgivet i 
1970.

Slut var også kapitlet om et farverigt 
miljø på Nørrebro, gaden der forbandt 
Odense Havn og bymidten. Nørrebro var 
oprindelig udfaldsvejen mod Bogense og 
blev så småt bebygget i 1700-tallet. Nørre
bros udvikling til en sammenhængende 
randbebyggelse skete fra 1840’erne. Små 
arbejderhuse, værksteder og virksomheder 

skød op. Nørrebro fik et jernstøberi i 1852 
og senere en skråtobaksfabrik, et hvidgar
veri og et hotel samt i mellemkrigstiden en 
sodafabrik og en protokolfabrik.

Odenses Reeperbahn

Svajende sømænd på vulkaner, listige hav
neknejper, letlevende damer på rov, bum
ser, lommetyve og originaler gav Nørrebro 
en helt egen profil. Nørrebro var Odenses 
miniudgave af Københavns Nyhavn eller 
Hamburgs Reeperbahn. Beværtninger hav
de international klang. Stadt Hamburg og 
Montmartre blandede sig med mere hjem
lige navne som Jyden, Broen, Sprogø og 
Fatter Jahn. Under Koreakrigen fik Mont
martre i øvrigt nyt navn i folkemunde: 
Korea. Der var slagsmål begge steder!

Tunnéllen var Nørrebros vartegn og "byport". Den blev lukket med brædder i 1980, og 
i dag er den skjult under en jordvold. Udateret postkort.

Men Nørrebro blev ramt af et knock
out. Hullet mellem bymidten og det nordli
ge Odense, tunnéllen, var blevet for lille til 
den voksende bilmængde, og et enigt 
Odense Byråd - paradoksalt nok med de 
arbejdervalgte socialdemokrater i spidsen - 
drømte om en firesporet motorgade, Tho
mas B. Thriges Gade, og en ny, dobbelt så 
bred viadukt under jernbanen. Nørrebro 
skulle jævnes med jorden.

Beboerne på Nørrebro protesterede, 
men i 1970 begyndte nedrivningerne. 
Kvarterets vartegn og “byport”, tunnéllen, 
blev lukket i 1980. Senere er den dækket af 
en jordvold. Et postcenter, et toldkammer, 
en ny rutebilstation, en større arbejdsfor
midling samt kontorhuse har afløst det tæt
te Nørrebro. Kun fire huse overlevede - 
striben fra Restaurant Assam til Restaurant 
Sprogø. Men gadenavnet Nørrebro er af
livet.
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Nørrebro blev i 1970 ’eme udslettet af bykortet. Herfalderfunkis-ejendommen Nørreportfor bulldozere, byrødder og byplanlæggere.
Foto: Niels Nyholm 1978.

Minderne har vi da lov at ha’. Om 
søens folk og om Nørrebro. Om de 
udendørs lokummer. Om mosset på for- 
tovsfliseme. Var det bajerpis, som gav det 
næring?

Om kongebesøgene, for Nørrebro var 
også gaden, der bragte Kong Frederik fra 
kongeskibet til byens centrum. Så var der 
fest blandt de kongetro søfolk. Frederik IX 
havde selv sejlet.

Eller om det sære fortov, som hævede 
sig næsten to meter over gadeniveauet, for
di en del af Nørrebro måtte graves ned, så 
gaden kunne kravle ind under tunnéllen, 

der blev bygget i 1914. Eller om den for
svundne Ålykkegade, der af samme grund 
endte i en trappe.

Om bømefødselsdage, hvor fødsela
ren som en selvfølge gik rundt på gadens 
værtshuse og ledte efter sin far.

Måske stod han henne på hjørnet af 
Nørrebro og Ejlskovsgade, ved det store 
gavlmaleri for Albani-øl. Her var dagen 
igennem et udendørs mødested for de 
tørstige. Eller måske var han gået på 
Assam, værtshuset, hvor vinduespynten for 
en sikkerheds skyld var lænket fast.

Fatter Jahn var en myte. Han havde 

skrædderværksted i baglokalet, mens 
konen styrede værtshuset. “Skal vi hilse på 
Jahn”, stod der over vinduerne.

Nørrebro var byens internationale pust, 
men også - ligesom Skibhusvej - selvfor
synende med storfamiliepræg og lokal øko
nomi. Nørrebro handlede med det hele: æg, 
spøg og skæmt, skibsproviant, petroleum, 
kul og koks. Forældrene til denne bogs for
fatter solgte indtil 1962 saltsyre, stenkuls
nafta og tredobbelt salmiakspiritus fra et 
baggårdstapperi i sidegaden Engelstofts
gade. Dér ligger nu midterrabatten på 
Thomas B. Thriges Gade.
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Havnen skifter ham

Nørrebro forsvandt, men havnen består. 
Endda i bedste velgående. Antallet af skibe 
i inderhavnen er faldet drastisk. Men gods
mængden på Odense Havn har aldrig været 
større.

1550 skibe anløb Odense Havn i 2007, 
og godsmængden var samme år 2,6 millio
ner ton. Dermed placerer Odense sig som 
Danmarks ottendestørste havneby, målt på 
godsomsætning. I tallet indgår både inder
havnen (Odense Erhvervshavn), kajerne 
ved Fynsværket samt Lindø-terminalen 
(Odense Havneterminal), som åbnede i 
1992.

Blandt varer, der stadig lastes og losses i 

Odense, er kom, foderstof, raps, byggema
teriale og genvindingsmateriale.

Odense Havn var tidligere en kommu
nal havn, men er fra 2000 en kommunal 
selvstyrehavn, der drives som en privat 
virksomhed. Den udlejer blandt andet 
erhvervsarealer til andre virksomheder. En 
rapport fra SDU viste i 2007, at Odenses 
havnerelaterede aktiviteter beskæftiger 
2321 medarbejdere.

Inderhavnen er under forvandling fra 
industrihavn til bolig- og kontorområde. De 
første nye bygninger i Odense Kommunes 
havneomdannelsesplan stod klar i 2005, 
blandt andre det markante grønglinsende 
glashus, Fællesdomicil, tegnet af arkitekt
firmaet Henning Larsen.

Men store dele af Odense Havn er sta

dig erhvervsområde. Havnedirektør Car
sten Aa tror på, at Odense Havn far et nyt 
erhvervsmæssigt opsving, når motorvejene 
er proppet med bilkøer.

“Odense har en dybvandshavn med en 
fantastisk placering,” siger han. “Den ligger 
lige midt i landet og i baghaven til Dan
marks tredjestørste by. Når kanalforbindel
sen kommer, er havnen og vejnettet koblet 
sammen på den bedst tænkelige måde.”

Havnedirektøren peger på området mel
lem Malmøgade og Gøteborggade, den 
såkaldte mellemzone, som et erhvervsmæs
sigt udviklingsområde.

Og kanalbroen er på vej. Den danske 
stat bevilgede i 2009 et tilskud til anlægget 
af en vejforbindelse hen over Odense 
Kanal.

Odense Havn er underforvandling. Billedet fra 1980 eme viser inderhavnens mange industrivirksomheder Siden 2005 er især midtermolen 
bebygget med kontorhuse og boligblokke.
58



Skibsbyggere
Odense Stålskibsværft var den store mag
net. da nybyggerne bosatte sig i Skibhus
kvarteret. Der var arbejde til både faglærte 
og ufaglærte, når skibsrederne bestilte 
dampskibe og dieselmotorskibe til transport 
på de syv verdenshave.

A. P. Møller lagde sit værft ved 
Odense Kanal, da der var grøde i den dan
ske skibsbygningsindustri. Han købte gård
en Marienlund med tilliggende jorder i Set. 
Hans Landsogn og lejede endnu en gård, 
Hedvigslund. Så var der plads både til et 
værft med eventuelle fremtidige tilbygnin
ger og en masse grunde til at udstykke boli
ger til værftets arbejdere.

Finansfyrsten sikrede sig dermed en 
stabil nærtboende arbejdskraft, som blot 
behøvede de sorte herrecykler for at trampe 
gennem værftskoven på arbejde, og den 
karakteristiske lyd af nittehamre lagde sig 
over “villabyen” som et trygt signal om, at 
lønningsposen kom i havn torsdag efter 
torsdag.

Beskæftigelsen nåede op på ca. 1000 
arbejdere i 1930, men derefter fulgte en 
urolig periode for værftet. I 1931 var ordre
bogen tom. A. P. Møller ønskede, at værft
arbejderne skulle gå ned i løn. Det ville 
arbejderne ikke acceptere, og konflikten 
endte med, at værftet året efter lukkede 
helt.

Med 23 anmeldte arbejdsnedlæggel
ser i årene 1933-43 fik Odense Stålskibs
værft ry som Danmarks uroligste arbejds
plads, skriver historikeren Hans Kirchhoff i 
sin doktordisputats. Thrige havde i samme 
periode “kun” 10 arbejdsnedlæggelser.

Konjunkturerne for produktion af 
tankskibe vendte igen, og i slutningen af 
30’erne nåede beskæftigelsen op på ca. 
1500 mand.

Fra den første stabelafløbning, fragt
damperen Robert Mærsk i 1920, og frem til 
2. verdenskrig nåede Odense Stålskibsværft 
at producere i alt 82 skibe.

Skibsbygning var for mænd af en 
særlig støbning. Arbejdsulykker og ar
bejdsløshed truede permanent. Gartner og 
værftarbejder Kjeld Sørensen (født 1904) 
beskriver dagligdagen således i bogen “Ak, 
hvor forandret”.

“I 1926 begyndte jeg på Odense Stål
skibsværft. Men det var ikke engang den 
halve tid. vi havde arbejde. Vi, der var 
kommet sidst ind. rog også forst ud. Og vi 
fik ingen understøttelse det første år. 
Understøttelsen var ellers på 12 kroner om 
ugen, og når man havde været medlem af 
fagforeningen i tre år, fik man 18 kroner.

I 1932 lukkede værftet. Ledelsen for
langte, at vi skulle gå ned i løn, men det 
ville vi ikke gå med til, så jeg gik hjemme i 
18 måneder i træk. I de 18 måneder var jeg 
forskellige steder på høstarbejde og roear- 
bejde. Fra 1934 havde jeg så godt som fast 
arbejde på Stålskibsværftet, indtil krigen 
kom. Under krigen var vi meget på arbejds
fordeling, undertiden helt nede på to dages 
arbejde hver anden uge.

Jeg var på værftet i over 24 år og har 
oplevet temmelig meget derude. Det var en 
meget farlig arbejdsplads dengang. Der var 
ikke alle de sikkerhedsforanstaltninger, 
som man har i dag. Når vi var i bunden af 
tankene eller lastrummene, kom der både 
nøgler, bolte og jernstykker susende ned 
omkring os. Det kunne være en bolt, der 
sad lidt i spænd. Så fik bolten en ordentlig 
én med hammeren og røg ned om ørerne på 
os andre. Nu og da kunne der også ryge en 
hammer, og de vidste jo aldrig, om der gik 
nogle dernede i bunden.

En af de mest bevægede dage, jeg 
nogen sinde har oplevet derude, var en 
dag, da en skibsbyggerlærling ved mid
dagstid faldt ned ude i forstævnen af et skib 
og slog sig ihjel. Så gik vi jo hjem alle 
sammen.

Men vi var otte mand, der skulle 
komme igen om natten klokken 12 for at 

losse et skib, som kom med dækslast til 
værftet. Det var nogle meget lange spanter. 
Da vi var godt i gang, hørte jeg pludselig 
én, der råbte og jamrede sig. Jeg løb derhen 
og fandt en mand, der havde fået det ene 
ben i klemme mellem spanterne. De havde 
lagt dem op på lugekarmen med den ene 
ende, mens de slog kæden omkring, og han 
havde ikke nået at få benet trukket til sig, 
inden spanterne faldt ned. Vi måtte så stive 
af med noget træ, indtil vi kunne hive span
terne op med spillet, så vi kunne få hans 
ben fri. Vi nåede lige at få ham fri, til Falck 
kom og kørte ham på skadestuen, hvor han 
fik benet amputeret.

Men ikke nok med det. Ham, der kør
te kranen, ville ned for at se, hvad der fore
gik. Hans tommelfinger hang imidlertid i 
kranlåsen, og han fik en slem flænge i fin
geren. Endelig havde vi en mand, der havde 
sukkersyge - han besvimede!

Nu må I vist hellere få en snaps, sag
de styrmanden, og det fik vi. Så skete der 
ikke mere den nat.

Vi gik hjem om morgenen og havde 
fri næste dag. Men om aftenen samme dag 
faldt en mand ned i bunden af en tank og 
var dræbt på stedet, så det var et meget 
bevæget døgn,” beretter Kjeld Sørensen.

Mågeungen, Skyggen og 
Skrålaus
Én gang værftarbejder, altid værftarbejder. 
Sådan lød mottoet for de fleste, trods faren 
for liv og lemmer. Værftarbejdere var trofa
ste folk. Utallige 25-års-jubilæer er holdt i 
tidens løb, sågar 50-års-jubilæer, og værft- 
arbejdertraditionen er gået i arv fra genera
tion til generation.

Emil Biilow (1914-2003) fra Thurø- 
gade begyndte på værftet som 14-årig. “Far 
var værftarbejder på B&W i København og 
derefter i Køge og i Rødbyhavn, og han blev 
senere mester på Odense Stålskibsværft.
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Nittere og stemmere foran en af de første nybygninger på Odense Stålskibsværft. Foto: 1919.

Han satte mig i lære på værftet, så snart jeg 
var konfirmeret.

Jeg har aldrig arbejdet andre steder - 
bortset fra dengang i 1932, da værftet luk
kede. Jeg fik lov at fuldføre min læretid 
som maskinarbejder hos Thrige og kom til
bage til værftet, da det åbnede igen.

Det var et brydsomt arbejdsklima, 
men også pragtfuldt, når jeg tænker tilbage 
på det bagefter, kammeratskabet, øgenav

nene. Jeg nåede at arbejde nogle år efter 
udflytningen til Lindø, men kom så til ska
de med min ryg og måtte holde op,” fortal
te Emil Bülow. Han var i værftets tjeneste 
i 41 år.

Værftarbejdertraditionen i familien 
Bülow vandrede videre til tredje genera
tion. Sønnerne Poul og Bent stod begge i 
lære på Odense Stålskibsværft som hen
holdsvis skibsbygger og klejnsmed.

Værftet var stedet, hvor mange tilflytte
re oplevede et fællesskab og et kammerat
skab og skabte sig en ny identitet som 
bymennesker og industriarbejdere. De 
mange øgenavne medvirkede til at give 
arbejdslivet kulør og identitet. Nogle fik 
navn efter, hvor i landet de kom fra: Hans 
Søndeijyde. Nogle måtte høre for deres 
størrelse: Lille Laurits eller Store Ole.

Andre øgenavne var mere fantasifulde:
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Skyggen, Krykken, Mågeungen, Skrålaus, 
Månemøller, Skæg og Christian Ydervæg.

Det var en mandeverden, hvor de stær
keste overlevede - hvis de ikke var uhel
dige.

“Lastning af gammelt jern var et meget 
hårdt arbejde, så det var ikke alle, der kun
ne være med. Vi kørte med hjulbør og skul
le læsse med fingrene. Vi havde en mand, 
som var så stærk, at det næsten var lige 
meget, hvor meget han havde på. Vi kunne 
ikke se det på ham. Han hed Hans, og vi 
kaldte ham Chicago, fordi han havde været 
mange år i Amerika. Han blev senere dræbt 
ved en ulykke på værftet,” fortæller værft
arbejder Kjeld Sørensen.

Fra deltid til robotter

Under 2. verdenskrig var skibsbygning en 
så usikker og risikabel forretning, at Oden
se Stålskibsværft indførte fordeling for 
samtlige arbejdere, som måtte skiftes til at 
arbejde hver anden uge med fem timer om 
dagen. Krigen kom yderst ubelejligt for 
værftet, der var i gang med omfattende 
modernisering og bl.a. var ved at indføre 
lysbuesvejsning i stedet for boltning og nit- 
ning. Også arbejdstempoet blev sat ned 
under krigen, især når det gjaldt skibe til 
den tyske besættelsesmagt. Dem havde 
værftarbejderne ingen hast med at få sat i 
søen.

Sabotage oplevede værftet også. 
Tyskland havde bestilt et fragtskib, Linz, 
men forlangte i 1942 skibet ombygget til et 
minefartøj. Ombygningen foregik i laveste 
gear og under skarp tysk overvågning, men 
alligevel lykkedes det elektriker Sigurd 
Weber i juli 1943 at anbringe en engelsk 
bombe på skibet, der fik sprængt hul i siden 
og sank i Odense Kanal. Også nybygningen 
Røsnæs blev saboteret og sænket i august 
1944.

50’erne og 60’erne var en guldalder 
for Odense Stålskibsværft, der som et af de 
få danske værfter var i stand til at bygge de 
store tankskibe, som krævedes til den vok
sende olietransport verden over.

Odense Stålskibsværft var Skibhuskvarterets guldmine. Fra 1918 til 1966 lå værftet ved Odense Kanal. Luftfoto: 1938.
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Odense Kanal blev gjort bredere omkring 
værftet, men alligevel var rammerne ved 
Havnegade efterhånden for små til at 
søsætte moderne supertankere. Odense 
Stålskibsværft flyttede til dybere vande og 
indviede i 1959 en ny afdeling ved Lindø 
længere ude i fjorden, ja helt uden for 
Odense Kommune. De to værft-afdelinger 
opererede parallelt indtil 1966, da det 
“gamle” værft afleverede sit sidste skib, 
Laura Mærsk.

Odense Stålskibsværft toppede i 1974 
med 5850 ansatte, men blev så ramt af olie
krisen. De højere oliepriser reducerede for
bruget og skræmte skibsrederne fra at 
bestille nye supertankere. I 1986 kradsede 
krisen så alvorligt, at Lindø var truet på 
livet. Tillidsfolkene plantede en skilteskov 
langs Odense-Kerteminde-landevejen, så 
bilister dagligt kunne følge nedtællingen til 
værftets lukning. Men regeringens såkaldte 
værftpakke reddede den store virksomhed.

Lindøværftet sendte i 2006 verdens 
største containerskib, Emma Mærsk, ud på 
jomfrurejse. Slæbebåde skubbede og trak 
kolossen ud af Odense Fjord. Skibet kan 
rumme mere end 11.000 containere.

Værftet brødføder i 2009 knap 3000 
ansatte.

Én gang værftarbejder, altid værftarbejder 
Emil Bulow (1914-2003) var stemmer på 
Odense Stålskibsværft fra konfirmation til 
pensionering. Også hans far og to sønner 
arbejdede på værftet.

Foto: Niels Nyholm 1982.
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Da værftet lukkede
“God middag. Jeg vil gerne ha' ordet for en 
kort redegørelse om værftets situation. Ude 
i verden bliver konkurrencen mellem værf
terne stadig hårdere. Vi herhjemme har 
svært ved at klare os, og flere værfter er 
allerede bukket under. Det er fordi vi har for 
høje udgifter, nemlig jeres lønninger”.

Skibsreder A. P. Møller var ikke 
nogen populær gæst i marketenderiet - 
“Tutten” - da han i oktober 1931 sammen 
med direktør Westh gav arbejderne på 
Odense Stålskibsværft besked om deres 
fremtidsudsigter.

“Situationen er alvorlig, yderst alvor
lig. Ordrebogen er tom,” fortsatte han.

“Hvad med de to skibe, der står ude 
på beddingen?” råbte en arbejder.

“Vi kan ikke få en ordentlig pris for 
dem. Værftet tjener ikke noget, hvis vi sæl
ger dem. Vi er imidlertid villige til at lade 
dem bygge færdig, alene for at sikre 
beskæftigelsen. Men kun på den betingelse, 
at I også bærer jeres del af byrden. Kort 
sagt, på betingelse af, at I allesammen går 
12 procent ned i løn. Ellers lukker værftet,” 
lød A. P. Møllers svar.

Sådan erindrer værftarbejder Emil 
Biilow, at ordene faldt en efterårsdag i 
1931. Arbejderne fik et halvt år til at over
veje, hvad de skulle svare. Diskussionerne 
gik livligt i de enkelte klubber.

“I skal ikke tro på ham. Han lukker 
sgu ikke. Det er os, der tjener penge til 
ham”.

“Det er bare et beskidt kneb for at få 
os til at gå ned i løn, som om den ikke var 
ussel nok i forvejen”.

“Vi kan jo ikke få arbejde andre ste
der. Det er da bedre at gå ned i løn end at 
blive arbejdsløs”.

Sådan lød nogle af argumenterne på 
vinterens klubmøder.

Nitter Hans Skov har beskrevet forhi
storien således: “Direktør Westh havde en 
halv snes år tidligere kaldt alle arbejdere op 

på det store skabelonloft på værftet. Dér 
tegnede han en kridtstreg og sagde, at alle, 
der var villige til at gå otte procent ned i 
løn, skulle stille sig på den anden side af 
stregen. Ledelsen havde på forhånd fyret 
de arbejdere, som de vidste ville nægte at 
gå ned i løn. Alligevel kneb det med at få 
folk over kridtstregen. Westh holdt derfor 
en dundertale om, at værftet måtte lukke, 
og at de allesammen ville blive arbejdsløse.

Dengang var der mange tyske frem
medarbejdere, som ville blive tvunget til at 
rejse hjem til det krigsruinerede Tyskland, 
hvis de blev fyret. De så ingen anden udvej 
end at luske over stregen. Også andre fore
trak lønnedgang frem for arbejdsløshed, og 
da direktør Westh til sidst så, at der var 
flest på hans side af stregen, sagde han: Så 
fortsætter vi arbejdet som hidtil.

Da historien gentog sig i 1931, havde 
vi simpelthen ikke råd til at gå ned i løn. 
Vores løn var flere gange blevet sat ned i 
20’erne.

Den endelige afgørelse skulle træffes 
på et fællesmøde den 4. april 1932. På 
mødet blev ledelsens forslag forkastet med 
overvældende majoritet. Heller ikke en 
midlertidig reduktion ville vi gå med til. 
Den kunne jo nemt gå hen og blive perma
nent.

En måned senere af sej lede skibet 
Anna Mærsk, og dermed var værftet lukket. 
Der gik dog kun otte måneder. Så blev 
kølen lagt til næste skib.

Ledelsen havde indset, at det alligevel 

Arbejdere 
at ane Kranener, som «Idst har været betkettiget paa

Odense 8taalekibsT»rft 
indbydes til et 

w FceUesmede 1 Aften "W 
KL 7X < Foredragssalen paa sDen aye ForMmllngsbygning* 

Dagtorden: Forslag fra Vaarftet.
Faaneamubbuo.

Indkaldelse til mødet den 4. april 1932, da arbejderne sagde nej til at gå ned i løn.

godt kunne betale sig at bygge skibe til den 
løn, som arbejderne krævede,” konkludere
de nitter Hans Skov.

“Naturligvis måtte dette tilbud besva
res med et afslag. Var det modtaget, ville 
følgen være krav om lønreduktioner på 
samtlige andre danske værfter, og det ene
ste, der ville være opnået, ville være dårli
gere kår for de danske smede og større pro
fit for kapitalisterne,” skrev smede- og 
maskinarbejderforbundet i et jubilæums
skrift.

“Nej. Det ville vi ikke være med til. 
Slet ikke de mange kommunister. Skibs
værftet var jo nærmest et kommunistisk 
forbund i sig selv,” husker stemmer Emil 
Biilow. “Alligevel fik vi et chok, da Arnold 
- ja sådan kaldte vi A. P. Møller, når han 
ikke hørte på det - gjorde alvor af sine trus
ler. Han lukkede sgu. I løbet af nul komma 
fem var næsten alle fyret, også funktio
nærerne”.

“Nogle smed han ud af deres huse, og 
nogle rejste andre steder hen for at få arbej
de, f.eks med at bygge den gamle Lille
bæltsbro,” husker Biilow.

Odense Stålskibsværft genåbnede i 
januar 1933. A. P. Møller tog ordet i et læ
serbrev til Social-Demokraten: “En kone 
var så ærekær, at hun lod manden dø af sult 
frem for at give ham sveden grød. Sådan er 
det med vore høje løntariffer for tiden,” 
skrev han. Værftarbejder Hans Skov havde 
en anden konklusion: “Det var en stor sejr, 
vi vandt dér”.
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I krig
Da verden var i krig i 1939-45, var Skib
huskvarteret med. Odense - og især det 
nordlige Odense - var et brændpunkt under 
den tyske besættelse af Danmark.

“Her var der ikke tale om begivenhe
der eller hændelser. Her var tale om regu
lært oprør. Oprør mod såvel den danske 
regerings eftergivenhed over for den tyske 
besættelsesmagt som over for tyskerne,” 
husker Børge Martin Jeppesen, der er 
opvokset på Marienlystvej.

“Der blev strejket, der blev lagt bræn

dende barrikader ud over Skibhusvej, der 
blev ryddet huse, lejligheder og butikker, 
hvor beboerne havde gjort sig bemærket for 
at være for tyskvenlige. Her var kort sagt 
revolution, og det varede ikke længe, inden 
kvarteret fik sit tilnavn Røde Barrikade, og 
det varede ikke længe, inden man også syd 
for jernbanen spurgte: Hvad siger Røde 
Barrikade? Skal der arbejdes eller strejkes i 
dag? Selv borgerskabet og arbejdsgiverne 
måtte give efter og slutte op i rækkerne.

Skibhuskvarteret i Odense sagde fra 
og sendte dønninger ind i regeringskonto
rerne og organisationernes hovedkontorer i 
København, til førerhovedkvarteret og til 
De Allierede i London. Man henstillede at 
bevare ro og orden, at gå i arbejde osv, for 
ellers kunne det få “alvorlige konsekven
ser”. Røde Barrikade var ligeglad, den blev 
ved at slå fra sig, til de tyske soldater blev 
lukket inde, og indtil værnemagten blev 
provokeret så meget, at vi fik den 29. 
august, da Danmark endelig sagde farvel til 

Skibhusvej var ofte sort af mennesker under Besættelsen. Her er der udlevering af mælk fra Otterup Mejeris udsalg på Skibhusvej under 
strejken i august 1943. Foto: Edv. Christoffersen.
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samarbejdspolitikken og blev solidarisk 
med de øvrige besatte lande. Skibhuskvar
teret skrev Danmarkshistorie i de dage og 
fortjener i høj grad at få sin egen historie
skrivning fra august 1943,” konkluderer 
Børge Martin Jeppesen, salgschef på en 
tobaksfabrik, i sine erindringer.

At Skibhusfolk spillede en stor rolle i 
kampen mod tyskerne, bevidnes af talrige 
kilder. Mange Skibhusfolk arbejdede på 
byens store virksomheder, Stålskibsværftet 
og Thrige, hvor de var vant til at gøre fæl
les sag, og hvor Kommunisterne, der mar
kerede sig stærkt i modstandskampen, hav
de fodfæste.

Stålskibsværftet var ligefrem Kom
munisternes hovedbasis i Odense, skriver 
historikeren Hans Kirchhoff, mens indfly
delsen på Thrige var mindre på grund af de 
mange små afdelinger, der vanskeliggjorde 
infiltration. Tre ud af værftets ca. 20 tillids- 
mænd var i 1943 kommunister.

Odenses kommunister havde hoved
kvarter i maskinarbejder Aksel Jespersens 
villa på Glentevej 16 i Skibhuskvarteret, 
hvor også den kendte DKP-ideolog Ib 
Nørlund deltog i møderne og var en af stra- 
tegeme i det lokale modstandsarbejde.

Også spejderbevægelsen, som i Skib
huskvarteret har rødder tilbage til 1930, var 
en rugekasse for modstandsbevægelsen. 
Mange tidligere FDF’ere og KFUM-spej- 
dere fra kvarteret gik ind i sabotørgrupper.

Kampen kulminerede i 1943, da loka
le modstandsfolk sænkede et tysk skib i 
Odense Kanal. Med arbejderne på værftet 
og på Thrige som toneangivende var der 
samme år omfattende arbejdsnedlæggelser i 
Odense. Formodet tyskervenlige butiksin
dehavere fik smadret deres butikker, møb
ler og andet bohave blev brændt af på åben 
gade, en politibil blev væltet i Asylgade, og 
de såkaldte “feltmadrasser”, piger, der kom 
sammen med tyskere, blev klippet skaldede 
og smurt ind i tjære.

Trods massive sikkerhedsforanstaltninger lykkedes det arbejderne at smugle en bombe ind 
på værftet. Elektriker Sigurd Weber (under kryds på billedet) fastgjorde bomben til det tyske 
skib Linz. Billedet viser hele elektrikerholdet om bord på Linz i 1943.

Med engelsk materiel, der blev ned
kastet over Fyn, foretog modstandsfolkene 
flere sabotage-aktioner på Thriges fabrik
ker, men den mest opsigtsvækkende aktion 
var minelægger-sabotagen på Odense Stål
skibsværft den 28. juli 1943. En aktion, der 
ifølge historikerne fik vidtrækkende politi
ske konsekvenser for forholdet mellem 
Danmark og Tyskland og for kampgejsten i 
den danske modstandsbevægelse.

Historien forekommer utrolig. Oden
se Stålskibsværft var bevogtet som Penta
gon, da værftet fik en tysk ordre: Byg 
fragtskibet Linz om til mineskib.

Med Korvettenkapitän von Behlen - 
af værftarbejderne kaldet "Bæhlammet" - i 
spidsen førte tyskerne strengt opsyn med 
værftet, og da skibet efter lange forsinkel
ser nærmede sig søsætningen, udvidede de 
deres vagtordning med 40-50 marinesolda
ter, der blev posteret omkring værftet, på 
halvøen Bogø og på kanalens vestbred.

Værftet opstillede tilmed egne sabota

gevagter og en brandvagt, der afpatruljere
de værftets område, som var afspærret af et 
over to meter højt pigtrådshegn. Alle værft
arbejdere måtte fremvise passérsedler for at 
komme på arbejde, og om natten overvåge
de politiet området.

Den skarpe kontrol tog ikke modet fra 
de lokale modstandsfolk. De forestillede 
sig først, at de kunne anbringe en bombe på 
det tyske skib ved at svømme i kanalen. 
Det viste sig dog umuligt på grund af kraf
tig belysning.

I stedet allierede de sig med en elek
triker på værftet, Skibhusdrengen Sigurd 
Weber, der arbejdede på Linz. Det lykkedes 
Weber, der var født i 1918 på Skibhusvej, 
at smugle en magnetbombe ind på værftet 
og anbringe den med tidsindstilling under 
vandlinjen.

Værftarbejderne sprængte først tre 
mindre brandbomber for at overbevise de 
tyske myndigheder om, at det var nødven
digt at evakuere Linz.

65



Derfor var der ingen mennesker om 
bord, da magnetbomben eksploderede ud 
på aftenen og sendte Linz mod kanalens 
bund. En begivenhed, der på grund af cen
suren overhovedet ikke blev omtalt i de 
fynske aviser, men som fik Hitlers naziregi
me til at stejle.

Tyskerne satte nu bevæbnede vagter 
ind på værftet, hvorpå værftarbejdeme 
nægtede at røre en finger, indtil geværerne 
var fjernet. Arbejderne gik i sitdown-strejke 
indtil 3. august, da tyskerne lukkede værftet 
for demonstranter.

De følgende dage gik i alt 4000 med
arbejdere på en lang række odenseanske 

virksomheder, bl.a. Thriges fabrikker, i 
sympatistrejke. Enden blev, at tyskerne 
nedlagde våbnene på værftet.

Men uroen fortsatte. Odenseaneme 
opfattede i stigende grad de tyske soldaters 
tilstedeværelse i byens gader som en provo
kation. Midt i august udbrød gadekampe 
og senere storstrejke på alle Odenses 
fabrikker.

Om et sammenstød i Skibhuskvarteret 
skriver Søren Hansen i “Træk fra Odense 
under den tyske Besættelse”: “Ved 13-tiden 
(torsdag 19. august 1943, red.) foretog 
tyske soldater ved Døckerslundsvej syv- 
otte anholdelser af danske civilperso

ner, der blev medtaget af soldaterne i en 
lastautomobil, hvorpå tyskerne skød på de 
danske civilpersoner, som samledes. I den 
indre by blev der forholdsvis roligt op ad 
dagen, hvorimod der stadig var uroligheder 
i yderkvartererne, særlig galt var det i Skib
huskvarteret. Bevæbnede, motoriserede 
tyske patruljer kørte uafbrudt rundt i gader
ne, hvor de foretog forskellige anholdel
ser”.

De strejkende odenseanere svarede 
igen med sabotage mod lejligheder og 
butikker rundt i byen. Hvordan tumulten 
udartede sig i Skibhuskvarteret, skildrer 
maskinarbejder Poul Christensen:

Odenseanske modstandsfolk sænkede den 31. august 1943 et tysk smørskib, Hever, i Odense Havn. En svømmer havde anbragt en magnetisk 
bombe på skibssiden.
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“Fredag eftermiddag den 20. august 
1943, da jeg cyklede tilbage til mit arbejde, 
kiggede jeg indenfor i slagtermester Brdr. 
Hansens udsalg på Skibhusvej. Alt var 
knust i forretningen. Der fandtes ikke en 
hel flise i butikken. På samme måde i 
købmand Nielsens forretning på Sophie 
Breums Vej. Kaffemøllen lå smadret i ren
destenen. Forretningens beholdning af æg 
var knust rundt i butikken. Lageret af slik 
var delt af kvarterets børn. Ved Grønlands
gade opdagede jeg, at tyskerne havde 
spærret gaden ved viadukten. De standsede 
og undersøgte alle, der passerede forbi. Jeg 
opdagede det i tide og drejede til venstre ad 
Kræmmervænget ned forbi kolonihaverne 
og cyklede ad nogle små stier over banen 
mod Nyborgvej”.

De dramatiske sammenstød i Skib
huskvarteret mellem modstandsfolk og 
tyskervenlige er også beskrevet af Carlo V. 
Hansen i bogen “Hektiske augustdage”: 
“Eftermiddagen var helliget en rundgang i 
byens periferi for at bese de mange skader, 
der var forvoldt mod de hjemlige nazisters 
ejendom. Skibhuskvarteret, som rygterne 
fortalte det var gået særlig hårdt ud over, 
var første mål. Og noget var der om det. 
Overalt hvor man kom frem, mødte man 
med korte mellemrum fuldstændig splintre
de og raserede forretninger. Et sted var en 
forretning så ukendelig, at kun et væltet 
kageskab blandt det knuste inventar konsta
terede, at indehaveren var konditor.

Et andet sted var en større kolonial
handels hele lager slæbt ud på gaden og 
brugt som kasteskyts mod butikkens indre. 
Det så forfærdeligt ud. Vægge og loft var 
oversmurt med blæk, tjære, sirup etc., og 
ikke et helt stykke inventar var tilbage.

Indehaveren, en lille undselig mand, 
uhyggelig mørk i blikket, var i færd med at 
slå brædder for den gabende sorte tomt, 
medens flere betjente beskyttede ham mod 
de mange nysgerrige og hånende blikke 

ved at genne folk væk fra åstedet.
Et større slagterfirmas filial ved Fre

dens Kirke var også totalt ødelagt og delte 
dermed skæbne med firmaets tre øvrige 
forretninger rundt om i byen. Her var der 
meget kuriøst anbragt en grandekoration, et 
kors, med inskriptionen “Sov sødt” i rui
nerne.

De svære tyskervogne udfoldede også 
- og vel særlig - herude en større aktivitet, 
så der måtte uafladelig søges dækning for 
eventuelle kugler.

Midt på Skibhusvejen, ved foden af 
kirkebakken, stod tyske sværtbevæbnede 
soldater vagt, omgivet af en større passivt 
demonstrerende menneskemængde, der kun 
var til at flytte, når en af “kreaturvognene” 
aflagde sit ubehagelige visit,” beretter Car
lo V. Hansen.

En af “kreaturvognene” (en lastbil 
med politisoldater) kørte om aftenen den 
20. august 1943 ind i Skibhuskvarterets 
heksekedel. “Det udløste en eksplosion af 
vrede og førte på Damhusvej til et sam
menstød med skyderi. Skudaffæren på 
Damhusvej skabte historie ved at blive den 
fortsatte strejkes alibi,” skriver Hans Kirch
hoff.

Krigen kostede flere menneskeliv i 
Skibhuskvarteret. I september 1943 blev en 
værftarbejder, Oluf Valdemar Andersen, 
dræbt af en tysk vagtpost. Andersen, der 
arbejdede i værftets marketenderi, blev 
skudt, da han om morgenen var på vej til 
arbejde. Igen blev arbejdet nedlagt på “Stå
len”.

Fra efteråret 1943 til befrielsen i 1945 
fandt en lang række likvideringer sted i 
Odense, herunder også i Skibhuskvarteret. 
Det var ofte svært at afgøre, om de pågæl
dende blev myrdet af tyskere, af tyske 
håndlangere eller af danske modstandsfolk.

11 revolverskud dræbte i juni 1944 
chauffør Gunner Eliasen på hjørnet af 
Kochsgade og Astrupvej.

Ukendte mænd myrdede i januar 
1945 den kun 20-årige repræsentant Bent 
K. Olsen med skud ud for Bredstedgade 14.

En tjener, Peter Larsen, på Cafe Fat
ter Jahn på Nørrebro blev likvideret midt 
under en servering i marts 1945, og cykel
mekaniker Svend Aage Sønnichsen, 24 år, 
blev i april 1945 skuddræbt af ukendte 
mænd på hjørnet af Skibhusvej og Thor- 
kildsgade.

Værftarbejder Hans Peter Christian 
Olsen, Skibhusvej 435, blev efter al sand
synlighed offer for et vådeskud. Sammen 
med to arbejdskammerater gik han om 
morgenen den 27. december 1944 gennem 
værftskoven, da han blev ramt af et projek
til og straks sank sammen. Undersøgelser 
tydede på, at de tyske vagtposter på værftet 
muntrede sig med at skyde efter harer og 
fasaner og havde haft en skæbnesvanger 
forbier.

Også Stige 0 blev centrum for et 
drama under 2. verdenskrig. Tre danske 
modstandsgrupper på hver fem mand ville 
foretage et bagholdsangreb på en gruppe 
tyske Gestapo-folk, der natten mellem den 
16. og 17. november 1944 opholdt sig på 
øen ved kanalen. Men Gestapo-folkene fik 
forstærkning på ca. 100 mand, og de dan
ske modstandsmænd måtte efter ildkamp 
tage flugten, dels ved at svømme over 
kanalen, dels i båd.

Skolen som lazaret

Beskyttclsesbunkers i haver og anlæg vid
ner om de fem år med tysk besættelse. Det 
samme gør psykiske mén hos de Skibhus
folk, som tyskerne sendte i koncentrations
lejre.

Også Set. Hans Skole bærer et synligt 
præg af krigen: de røde kors på skolebyg
ningen ud mod Skibhusvej.

67



Set. Hans Skole bærer stadig spor af den tyske besættelse. Skolen var lazaret i 1945 og fik
røde kors på facaden. Foto: Niels Nyholm.

Korsene skyldes, at tyskerne i 1944- 
45 beslaglagde skolen og indrettede den til 
kaserne og lazaret. Det betød samtidig, at 
13 husvilde-familier, der var indkvarteret 
på Set. Hans Skole blev flyttet til Vestre 
Skole.

Kasernen husede i begyndelsen ca. 
800 tyskere, og Set. Hans-børnenes skole
gang var derfor yderst uregelmæssig.

Skolevæsenet sendte nogle af klasser
ne til undervisning på Overgades Skole 
eller i KFUM-bygningen på Skibhusvej.

“Jeg kan huske, hvordan vi åbnede 
vinduerne og skrålede sangen “I alle de 
riger og lande” så højt vi kunne, når tysker
ne marcherede forbi på Skibhus vej,” for
tæller den senere OL-svømmer Jytte Han

sen, som var elev på Set. Hans under kri
gen.

Om Set. Hans Skole under besættel
sen skriver tidligere skoleinspektør Henrik 
Hansen i sine erindringer: “Pigegymnastik
salen brugtes til smitsomme sygdomme, 
drengesalen til gymnastiksal, lærerværelset 
som operationsstue, skolekøkkenet som 
køkken, læsestuen som apotek osv. Tysker
ne havde radioapparater på de fleste syge
stuer, klaver og andre musikinstrumenter 
stod til rådighed. Vi har det så hyggeligt 
her, sagde soldaterne, men de var utilfredse 
med, at de ikke måtte komme uden for sko
lens område: Wir haben doch nichts getan”.

Tyskerne opførte skillevægge i mange 
klasseværelser, brød vægge ned eller hug

gede huller i muren. Da besættelsesmagten 
forlod skolen, kunne inspektøren konstate
re, at dørhængsler, låse og vinduessprosser 
var i stykker, ruder og lamper knust. Der 
flød ildelugtende skrammel og affald, og i 
et læskur stod en kasse med liget af en tysk 
flygtning, der var død et par dage før.

Elever i 9. klasse gjorde mange år 
senere et spændende fund i en skunk på 
Set. Hans Skole. De fandt i 1987 en køje
sæk med udstyr og ejendele fra en af de 
soldater, der opholdt sig på skolen under 
krigen. “Vi havde hørt, at der fandtes nogle 
underjordiske manøvregange og flugtveje 
på skolen fra krigens tid. Det besluttede vi 
at undersøge nærmere, men vi fandt dem 
dog ikke. Til gengæld fandt vi bag et skab i 
datalokalet en smal gang mellem lokalet og 
taget. Vi kravlede derind, og længere frem
me i et større hulrum fandt vi den gamle 
køjesæk,” fortalte eleverne.

Soldaten havde - uvist af hvilken 
grund - efterladt kasket, skosåler, korte og 
lange underbukser, snavset arbejdsjakke og 
bukser, skjorte, skocreme, sæbeflaske, 
knapper, snørebånd, en pung med udskriv
ningspapirer fra lazarettet, et skakbræt, 
medicinflasker, en bøjle, sider fra en bog 
om krigen og en maddåse med en gammel 
humpel rugbrød. Stiftstidende kaldte solda
ten for tysk, men navnet Orgla Olev, som 
stod i hans papirer, peger mere i østlig ret
ning. Også soldater fra det tysk-besatte 
Baltikum blev fra marts 1945 indkvarteret 
på Set. Hans Skole.

“Det var ikke' andet end store drenge 
fra Estland, Letland og Litauen, der var ble
vet sendt i krig og endte på lazarettet. Vi så, 
hvordan de kom og manglede en arm eller 
et ben,” fortæller Jytte Hansen, elev under 
krigen.

Fundet fra 1987 blev straks overdra
get bymuseet Møntergården.

Så nu er Skibhuskvarteret også kom
met på museum.
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Storindustri og småhandel
Fem mastodonter og hundredevis at' små
handlende. Det er billedet af Skibhuskvar
terets erhvervsliv.

Odense Stålskibsværft, Thrige, Hau- 
strups Fabrikker, Smith & Co. samt Fyns- 
værket var giganterne, som blev grundlagt 
på den grønne, jomfruelige og billige Skib- 
hus-jord uden for bymidtens snævre ram
mer.

Thomas B. Thrige startede i 1894 sin 
elektromekaniske virksomhed i en baggård 
i bymidten, men flyttede fire år senere til 
Tolderlundsvej, hvor virksomheden spandt 
guld under den såkaldt anden industrielle 
revolution, elektricitetens udbredelse.

Med 436 arbejdere indtog Thrige i 
1914 positionen som Odenses største 
arbejdsplads og Danmarks suverænt største 
producent af elektriske maskiner. Dynamo
er. motorer, kraner, elevatorer og hejsevær
ker var Thriges specialer. Sågar bilproduk
tion forsøgte fabrikken sig med.

I et langsigtet matadorspil købte Thri
ge næsten alle grunde og ejendomme i 
firkanten Tolderlundsvej-Buchwaldsgade- 
Skibhusvej-Bredstedgade og fyldte op med 
fabrikshaller, bl.a. de karakteristiske jern
betonbygninger med 4-5 etager og store 
vinduesflader. Fabrikanten fik også i sin 
firkant plads til et lille palæ, hvor han resi
derede fra 1906 til sin død i 1938. Palæet, 
der lå i Bredstedgade, blev nedrevet i 1975, 
da fabrikkerne fik behov for en tilbygning. 
Thriges have, et indgangsparti med gra
nitsøjler og en jerngitterlåge minder i dag 
om grundlæggerens regeringsperiode.

Efter 2. verdenskrig fik skibsbyg
ningsudstyr, bl.a. kraner, en stor plads i 
Thriges ordrebøger, og virksomheden nåe
de i 1958 op på 4000 ansatte. Men fra slut
ningen af 60’erne fulgte onde år for elektro
nikindustrien. Thrige fusionerede i 1965 
med den københavnske konkurrent Titan, 
men året efter købte den svenske ASEA- 
koncern 31% af aktierne i Thrige-Titan.

Kong Christian X besøgte “Kong Thrige“ i 1932. Roils Royce-bilen tilhørte Thrige.

Fyraften hos Thrige. Foto: Herluf Lykke 1948 - klokken 16.
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Thrige-fabrikkerne udvidede i 1956 med en jernbetonbygning langs Skibhusvej. Foto: 1970.

Fabrikkerne forgrenede sig i 1979 i to 
selskaber. Ved Tolderlundsvej fortsatte pro
duktionen af jævnstrømsmotorer, pumper 
og diverse maskiner under virksomheds
navnet Thrige-Titan. Ved Åsumvej etable
rede det svenske ASEA (fra 1987 ASEA 
Brown Boveri) sig med produktion af 
transformatorer og vekselstrømsmotorer.

Thrige-Titan A/S afhændede i 
1990’eme alle sine bygninger mellem Ski
bhusvej og Tolderlundsvej. Køberen var 
Byggeselskab Olav de Linde, som har 
omdannet Thrige-firkanten til kontorer og 
erhvervs-lejemål. Byggeselskabet åbnede i 
2007 Bazar Fyn i en af hallerne.

Cykelfabrikken Smith og Co. startede 
ligesom Thrige i det indre Odense i 1894.

Her blev rammerne for små i 1916, og 
fabrikken flyttede til Kochsgade. Smith & 
Co. blev ligeledes en landskendt virksom
hed, der red stærkt fremad på smalle dæk 
og gunstige konjunkturer. Cyklen var før 
bilismens tidsalder det mest populære 
transportmiddel mellem hjem og arbejde, 
og SCO blev et af de førende mærker.

Smith og Co. har dog successivt flyttet 
sine aktiviteter væk fra Kochsgade. Den 
sidste rest, Smithco Lines møbelproduk
tion, rykkede i 2001 til Vissenbjerg. Fa- 
briksbygningeme i Kochsgade 31 er om
dannet til et erhvervsområde med navnet 
Smith-Parken.

Haustrups Fabrikker er uløseligt knyt
tet til Skibhuskvarteret. Oprindelig hed 

fabrikkerne slet ikke Haustrup, men Wit- 
tenboig efter navnet på den blikkenslager, 
som i 1914 etablerede en blikvarefabrik i 
bymidten. Året efter åbnede Wittenborg en 
fabrik på Tolderlundsvej, hvor han også 
indledte produktion af automater. I 1924 
skilte han sine gøremål ud i to virksomhe
der. Wittenborgs Automatfabrik flyttede til 
bymidten og senere til Seebladsgade. Blik- 
varefabrikken overdrog han til en medar
bejder, direktør N.J. Haustrup, som i 1931 
ændrede navnet til Haustrups Fabrikker.

Haustrup trak bl.a. mange kvinder ud 
på arbejdsmarkedet og indførte som en af 
de første i byen samlebåndsarbejde. Med 
knap 400 medarbejdere var Haustrup i 
1939 en moderne automatiseret dåsefabrik.
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Efter krigen blev den landets næststørste i 
sin branche.

Så hastigt gik udviklingen, at Hau- 
strups Fabrikker i 1954 åbnede en ny stor 
fabrik på Næsbyvej, på den anden side af 
havnen. Den svenske virksomhed Plåt- 
manufaktur overtog Haustrups Fabrikker i 
1969, og firmaet skiftede navn til PLM 
Haustrup.

Fabrikken blev igen omdøbt i 1994, 
denne gang til Glud & Marstrand., som 
opkøbte virksomheden.

En gren af Haustrups Fabrikker, 
Haustrup-Ekco (senere Plus Pack), blev 
boende på Tolderlundsvej indtil 2000, da 
den byggede en ny fabrik i Odense S og 
forlod Skibhuskvarteret.

En mastodont i kvarteret er Fynsvær- 
ket, hvis skorstene kan ses vidt omkring. 
Fyn far billig kraft og fjernvarme fra det 
store værk, der blev taget i brug med en 
enkelt skorsten i 1953.

Nogen forskønnelse af området ved 
Odense Kanal og Skibhusene har Fynsvær- 
ket ikke ligefrem stået for, men placeringen 
blev valgt af hensyn til kulpramme og ikke 
af hensyn til beboere og æstetikere.

Værket har gennem årene slugt større 
og større arealer til nye produktionsblokke 
og stadig flere kulbunker. Kæmpemæssige 
højspændingsledninger har som et edder
koppespind bredt sig ud over området og 
satte tidligere betonbenene ned i den gamle 
kanal ved Skibhusene. I 1960’eme blev 
ledningerne strakt helt til Sverige og Tysk
land, så Fynsværket både kan importere og 
eksportere energi.

Fynsværket var tidligere et interes
sentskab, der bestod af repræsentanter for 
fynske kommuner og lokale elselskaber. 
Men siden 2006 har det svenske Vattenfall 
ejet og drevet værket.

I skyggen af sværvægterne har små
industri forsøgt at bide sig fast. En olie
mølle ved Skibhusvej åbnede i 1870’eme,

Haustrups blikvarefabrik på Tolderlundsvej trak kvinderne ud på arbejdsmarkedet.
Foto: Ditlev Jensen.

men måtte lukke hanen i 1917. Et træskibs
værft ved Odense Havn opgav i 1920’eme 
den ulige kamp mod stålskibe.

Et mindre hvidtølsbryggeri, Schrøders, 
åbnede i 1891 på Skibhusvej, men tabte i 
1919 konkurrencen med byens store øl
huse, Albani, Odense og Slots. Også et par 

mineralvandsfabrikker opgav at slukke 
tørsten i Skibhuskvarteret, først Fyens 
Mineralvandsfabrik i Nørrevænget, siden 
Mineralvandsfabrikken Populær i Helt
zensgade.

Elektromaskinaktieselskabet på Skib
husvej indså det håbløse i at konkurrere 

71



med giganten i samme branche, Thrige, og 
trådte i likvidation i 1922.

Spiren til Odense Skotøjsfabrik blev 
lagt i et par tagkamre på Skibhusvej i 1919, 
da den 23-årige Laurits Petersen begyndte 
at fremstille billige hjemmesutter, men han 
forlod hurtigt kvarteret for at gå i større sko.

En del gullaschbaroner holdt gryden i 
kog, f.eks. Eckhoffs Konserves- & Pølse
fabrik i Buchwaldsgade og levnedsmiddel
fabrikken Molendo på Skibhusvej.

Møbler skulle Skibhusfolket også for
synes med, men både J.C. Jøigensens 
Møbelfabrikker i Kochsgade, stålmøbel
fabrikken Nieland på Henriettevej og 
Odense Stole- & Møbelfabrik på Henriette
vej formøblede mulighederne.

Et par bilforhandlere har forsøgt at 
holde hjulene i gang. E.M. Jensen udstille
de i Kochsgade i et halvt århundrede. Mar
tin Kristensen på Skibhusvej er gået i bil
graven. Hedengangne er også Fyns Galva
nisering og Comeliussens Maskinfabrik på 
Skibhusvej 70.

H.J. Hansens Genvindingsindustri er 
udsprunget af H.J. Hansens kolonialhandel 
i Vestergade. Her begyndte købmanden i 
1860’eme at indsamle gammelt jern, klude, 
glasskår og ben, og det værdiløse viste sig 
at have værdi. Skrothandelen flyttede i 
1948 til Havnegade, hvor en af de første 
opgaver blev at ophugge det kendte danske 
artilleriskib Peder Skram. Virksomheden 
valgte dog at skåne skibets kommandotåm, 
der blev stående som et vartegn på pladsen 
ved Odense Kanal.

Rasm. Holbeck & Søn, som er et han
delsselskab inden for WS, stål og maskin- 
teknik, har aner tilbage til 1830 og flyttede 
til Victoriagade i 1965.

Oprydning efter industrien er i sig selv 
blevet en industri. Ferritslev-firmaet Marius 
Pedersen A/S købte i 1980’eme Fyns Indu
strirenovation og skærpede sit fokus på 
moderne affaldsbehandling. A/S Marius

Pedersen Fyns Industrirenovation med 
adresse i Havnegade indsamler flydende og 
fast affald fra både virksomheder, institutio
ner og private husstande.

Butikker på alle hjørner

Småbutikkeme blomstrede, da Skibhus
kvarteret havde sin store befolkningstil
vækst i første halvdel af 1900-tallet. Den 
voksende Skibhus-befolkning skulle brød
fødes.

11914 havde kvarteret ca. 35 butikker 
og en håndfuld håndværkere. Da Skib
husvejforeningen blev oprettet i 1943, talte 
den over 80 handlende alene på Skib
husvej. Hertil kom mindst lige så mange 
butikker på sidegadehjømeme.

Typisk familieforetagende. Et ismejeri på Skibhusvej. Udateret foto.

Bag disken stod mand og kone og 
undertiden en enkelt medhjælper eller lær
ling, en tradition som tilflytterne tog med 
fra bondesamfundets familiebrug.

Butiksboomet i mellemkrigstiden gav 
Skibhusvej dens karakteristiske præg af 
hovedgade som i en købstad.

Næsten hvert hus på Skibhusvej rum
mede en butik, og mange sidegader havde 
både købmand, bager og slagter.

Ligesom andre nybyggerkvarterer un
der den store, danske folkevandring fra 
land til by blev Skibhuskvarteret præget af 
en lukket, lokal økonomi.

Kvarteret og de enkelte gader udgjor
de en slags udvidede familiære netværk. 
Man arbejdede og købte sine varer inden 
for kvarteret. Håndværks-, dagligvare- og 
servicevirksomheder var små familiefore
tagender. Kunder og handlende kendte
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W Jensens kolonialhandel på hjørnet af Skibhusvej og Annas holms gade. Udateret postkort.

hinanden, og kontobog var en selvfølge. De 
unge fandt i reglen deres ægtefæller i kvar
teret og blev boende i kvarteret. Lokalmil
jøet reproducerede sig selv - nøjagtig som i 
de forladte landsbyer. Og i samme præcise 
rytme, som når mælkekusken afleverede 
sin flaske ved døren.

I en floromvunden artikel fra 1954 
beskriver Fyns Social-Demokrat Skib
husvej som “på én gang hjemlig-hyggelig 
og storstadspræget”.

“Hovedgaden i Fredens Sogn i Oden
se har sit eget præg. Den er 3,4 kilometer 
lang og én af de folkerigeste i Odense. 
Vejen har betydelig flere indbyggere end 
f.eks. hele Otterup. Med de mange folkeri
ge sidegader har Skibhusvej efterhånden 
udviklet sig til et travlt forretningsstrøg, der

Da Døckerslund var selvforsynende. Foto: Niels Nyholm 1979.
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har alsidige og veludstyrede forretninger 
inden for næsten alle brancher. Talrige af 
Skibhusvejens forretninger har i de senere 
år fået flotte facader, der sætter deres præg 
på gaden, der i øvrigt er reguleret og forsy
net med en tidssvarende vejbelægning, 
gadebelysning m.m. Betragtet fra Fredens 
Kirke i retning mod syd er Skibhusvej et 
flot strøg, der har sin egen atmosfære. Her
til bidrager også trolleybusserne, der trafi
kerer strækningen fra Kræmmergyden til 
Emilievej - linje 1, der sikkert er en af den 
odenseanske bytrafiks bedste.

Som hovedgaden i et sogn med 

omkring en snes tusinde indbyggere har 
Skibhusvej næsten alt, hvad der hører til et 
selvstændigt byområde: Skole, kirke, kirke
gård, kro, restaurant, biograf, sparekasse, 
postkontor, anlæg, sportspladser, parker, 
fabrikker, håndværksvirksomheder, brugs
forening, landbrugs- og gartneribedrifter - 
de fleste i Skibhusene,” skrev den socialde
mokratiske avis.

Det store net af småbutikker overle
vede frem til 60’erne, da supermarkeder 
begyndte at stable højt og sælge billigt. 
Nærhedsprincippet blev ligegyldigt. Også 
Skibhusfolket fik bil. Butik efter butik dre

jede nøglen, flest i sidegaderne, der blev 
næsten tømt for handel.

Skibhuskvarteret havde i 1950 ifølge 
Odense Vejviser 80 købmandsbutikker, en 
snes bagerbutikker og 15 slagterbutikker. 
Et halvt århundrede senere var status: fire 
købmænd, seks bagere og tre slagtere.

Afmatningen ramte også hovedstrøget 
Skibhusvej, som fik huller i tandrækken af 
butikker, men den bevarede dog sit præg af 
indkøbsgade, endda med nye varer på hyl
derne. En tatovør, en spilleklub, en nyreli
giøs menighed, en marxistisk boghandel, 
en genbrugsbutik, en zoneterapeut, et

Butiksdøden ramte også Skibhuskvarteret, da supermarkederne lokkede. Her har en ostehandel drejet nøglen. Foto: Niels Nyholm.
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Skibhusvej/Hørdumsgade i /970 'erne. 
Trikotageforretningen på hjørnet bærer 

landsognets gamle navn.

Skibhusvej/Hørdumsgade i 1980 erne. 
Skibhusvej er blevet trafiksaneret, og 

Set. Hans Trikotage er afløst afden 
mindre lokalt klingende Abmo Bazar
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solcenter, et dykkercenter, en dyreklinik, to 
kinesiske grillbarer og to italienske pizza
bagerier rykkede som 80’ernes tidstegn ind 
i de nedlagte cigar- og trikotagebutikker.

Skibhusvej var ved at miste status - 
fra lukket kredsløb med nærmiljø til en 
myldrende gennemfartsvej for travle Skib
husfolk på vej til arbejde et andet sted i 
kommunen, en daginstitution et tredje sted 
og et butikscenter et fjerde sted. Kommunal 
trafiksanering bremsede biltrafikken i 
80’erne, og i dag tvinger et par fartdæm
pende bump midt på Skibhusvej bilisterne 
til at reducere ræset og orientere sig om 
butikkernes tilbud.

Specialbutikker kan stadig forsyne 
Skibhusfolket med de fleste fornødenheder, 
men der er færre at vælge imellem i hver 

enkelt branche. De stærkeste har overlevet. 
Skibhusfolk fristes også af supermarkeder 
som Super Brugsen ved Kochsgades rund
kørsel og Kvickly, der i 1993 tredoblede sit 
butiksareal og åbnede et prangende butiks
torv med søjlegang, Skibhustorvet, som 
lukker et stort hul i Skibhusvejs randbebyg
gelse.

Tidstypiske discount-kædebutikker 
som Fakta og Aldi flyttede i 1980’eme 
deres papkasser ind i kvarteret, i nye lavlof
tede lavprisbygninger på henholdsvis Skib
husvej og Buchwaldsgade.

Men trofasthed, nærkontakt og fami
liebånd er også i høj kurs i kvarteret. Nær
butikker og håndværkervirksomheder er 
ofte gået i arv fra fædre til sønner.

Slagter Børge Johansen åbnede sin 

første fødevarebutik i 1936 på Skibhusvej 
105 og flyttede senere til nummer 92, hvor 
sønnen Flemming Johansen drev butikken 
indtil 2002.

“Jeg kender 90 procent af mine kunder 
ved navn,” sagde Flemming Johansen, der 
kaldte sin butik for et levende bevis på, at 
familiesammenhold og kvarterssammen
hold godt kan overleve trods hårde tider for 
detailhandlen.

“Mange Skibhusfolk bor her fra vugge 
til grav og i flere generationer. Min fader er 
således født her i huset, hvor min bedstefa
der, Urban Johansen, var kreaturhandler.”

Forretningen, som har skiftet navn til 
Skibhus-Slagteren, er ikke længere i famili
ens eje. Men den lever i bedste velgående.

Skibhusvej overgiver sig aldrig.

Skibhusvej/Hørdumsgade i 1990’eme. Trafiksaneringen er ændret til bløde bump, og en genbrugsbutik er rykket ind i hjørneejendommen.
Foto: Niels Nyholm 1993.
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Jernmænd
I skyggen af Fynsværkets skorstene skram
ler en virksomhed, der er som skabt til det 
nordlige Skibhuskvarter. H.J. Hansens 
Genvindingsindustri bearbejder kasserede 
effekter i Odenses Ruhr-distrikt. H.J. Han
sen er landets største skrotfirma.

Gamle biler, strygejern, radiatorer, 
køleskabe, gasflasker og mejetærskere 
ryger gennem metalkvæmen hos H.J. Han
sen. Sågar hvalfangerbåde og østlige ubåde 
har den ædt gennem årene.

Kværnen, et grønligt monstrum, der 
ligner et kæmpeinsekt fra en Spielbeig-film 
eller fra en fremmed planet, fortærer biler 
råt. Den sorterer indmad og metaller så fint, 
at det meste kan smeltes om til genbrug. 
Skrottet reinkamerer som f.eks. profiljem, 
betonjem og skibsplader, hvorimod plastic 
og gummi frasorteres som affald og sendes 
på en kontrolleret losseplads.

Midt i bjergene af sekundære råvarer, 
som skrottet hedder officielt, trasker Ove 
Peder Hansen med sin slidte lædermappe.

“Jeg har cyklet på arbejde hver dag 
siden 1964,” fortæller han.

Ove skal køre den store saks. Han er 
glad for, at han ikke er skærer, som hans far 
var det i sin tid.

“Så står man med blå flammer, gnister 
og røg om ørerne i en tæt hørm af af brændt 
oliebeholder, der skal skæres i småstykker. 
Beskidt bli’r man, hele vejen ned.”

Skrot er en niche for jernmænd. Et 
jemhårdt arbejde i en jernhård branche. Før 
levede Skibhusfolk af at bygge med jern 
ved kanalen. Nu lever de af at destruere det. 
Ringen er sluttet.

Sk rot er et jernhårdt arbejde i en jernhård branche. Foto: Niels Nyholm 1992.
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Skibhusvejforeningen
Skibhusvejforeningen blev stiftet under 
besættelsen - i året 1943, da Skibhuskvarte
ret sydede af oprør mod Hitler-Tyskland og 
mod de danske politikere - butikker blev 
smadret, og der var jævnlige optøjer og 
sammenstød mellem tyske Gestapo-folk og 
danske modstandsfolk.

Også Skibhusvejens handlende 
ønskede at markere deres nationale sinde
lag og samtidig beskytte sig mod uro og 
ødelæggelser.

De slog derfor to fluer med ét smæk, 
da de 30. juni 1943 stiftede en gadefore
ning ved et møde i Fyens Forum. Forenin
gens to vigtigste opgaver var at oprette et 
civilt vagtvæm og at rejse en flagallé langs 
Skibhusvej. Kontingentet blev fastsat til tre 
kroner pr. halvår.

Allerede det første år indmeldte 86 
handlende og beboere sig i Skibhusvejfore
ningen.

Da gemytterne faldt til ro efter kri
gen, fortsatte foreningen sit arbejde, der 
ifølge formålsparagraffen bestod i “at vare
tage Skibhusvejens beboeres og nærings
drivendes interesser”. Skibhusvejforenin
gen blev gadens talerør over for Odense 
Kommune og har gennem årene fostret 
mange planer. Nogle blev omsat til virke
lighed. Andre gange løb foreningens for
mand hovedet mod muren ind til det gamle 
Odense.

Foreningen har ført forhandlinger om 
bustrafikken, om taxaholdepladser, om par
keringspladser, om trafiksanering - og den 
har kastet skytset mod Odense Kommune,

når det kneb med tidssvarende faciliteter i 
den store forstad. Ved foreningens 15-års- 
jubilæum i 1958 foreslog formanden, sko
leinspektør Henrik Hansen, både et semina
rium, en ekstra skole, en nærpolitistation og 
et bibliotek i Skibhuskvarteret. Kun ønsket 
om en nærpolitistation nåede at blive 
opfyldt inden foreningens 50-års-jubilæum.

Også ved 25-års-jubilæet i 1968 skød 
Skibhusvejforeningen med skarpt mod 
Odense Kommune. “Vore henvendelser 
ekspederes nu og da med en helt utrolig 
langsommelighed,” sagde den daværende 
formand, bankbestyrer F. Lindegaard.

Set i bakspejlet vil mange nok også 
glæde sig over, at visse af Skibhusvejfore
ningens planer blev stoppet i tide. De hand
lende drøftede i 1958 at skabe en “moderne

Den cyklende dreng på gavlen er Skibhusvejforeningens logo. Til venstre ses Skibhustorvet med Kvickly, et byggeri, som har givet kvarteret 
en pompøs byport-agtig indgang. Foto: Niels Nyholm 1993.
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og direkte forbindelse til Kertemindevej og 
Nyborgvej”.

“Tænk på det ryk, som kommer her
ude, når Lindøværftet er i gang. Det kan 
ikke blive ved med at gå, at en så pulseren
de forretningsgade ender blindt med grøn
ne marker og fuglesang,” sagde den lokale 
grønthandler Poulsen.

I 1970’eme og 80’eme førte Skib
husvejforeningen langvarige fejder for at 
gennemtrumfe det modsatte: en trafikdæm
pende sanering af Skibhusvej.

Kampen blev vundet, men først efter 
omkamp. Skibhusvejforeningen var ikke 
tilfreds med den først gennemførte sane
ring, som betød, at bilister måtte sno sig ad 
Skibhusvej som i et slalomløb. Den senere 
sanering med brede bløde bump passede 
bedre foreningens formand, ejendoms
mægler Hans Brun.

“Vi blander os i alt, hvad vi kan blan
de os i her i kvarteret. Og vi bliver hørt. Vi 
er godt tilfredse med renoveringen af kvar
teret og af Skibhusvej, selv om der endnu 
er skønhedspletter, sagde formanden ved 
foreningens 50-års-jubilæum i 1993.

Skibhusvej foreningen har tidligere 
holdt Set. Hans Marked og høstmarked. 
Siden 2005 er kræfterne lagt i fredagsarran
gementet Open By Night en gang om året.

Foreningen indførte i 2008 et gult og 
hvidt klistermærke, som signalerer, at en 
butik er medlem.

“Vi håber, at kunderne vil prioritere at 
handle i medlemsbutikkeme,” siger fore
ningens formand, Jens Gantriis, direktør i 
Marienlystcentret.

“Forhåbentlig kan Skibhusvejforenin
gen være med til at give området sammen
hold, så beboerne fortsætter med at handle 
her frem for at gå andre steder hen.”

Kinesiske grillbarer og italienske pizzeriaer 
sætter kulør på Skibhus vej.

Foto: Niels Nyholm 1993.
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86 pionérer

80

Det var fortrinsvis handlende på Skib
husvej, der meldte sig ind i Skib
husvejforeningen, da den blev stiftet i 
1943. Her er foreningens første med
lemsliste:

1. Fotohandler H. Schøsler, 
Skibhusvej 107

2. Fabrikant Løvensteen, Skibhusvej 96
3. Uddeler Hansen, Skibhusvej 121
4 Cyklehandler Gunnar Beck, 

Skibhusvej 93
5. Trikotagehandler Georg Jensen, 

Skibhusvej 92
6. Byggeforeningen Borgerhus
7. Gartner Werner, Skibhusvej 33
8. Papirhandler Haddung, Skibhusvej 103
9. Direktør Rasmussen, Set. Knuds Gaard
10. Cigarhandler Jakobsen, Skibhusvej 161
11. H. P. Rasmussen, Skibhusvej 91
12. Fru Rasmussen, Skibhusvej 99
13. Skrædermester Rasmussen, 

Skibhusvej 73
14. Fru Lange, Skibhusvej 180
15. Trikotagehandler Sv. Zachariasen, 

Skibhusvej 193
16. C. O. Jensen, Skibhusvej 96
17. Glarmester P. Jul Rasmussen, 

Skibhusvej 14
18. Restauratør Thyborg, Skibhusvej 74
19. Grosserer M. P. Hansen, Skibhusvej 57
20. Kulhandler Jørgensen, Skibhusvej 115
21. Installatør F. Madsen, Skibhusvej 89
22. Materialist G. Christensen, 

Skibhusvej 61
23. Skotøjshandler K. L. Petersen, 

Skibhusvej 113
24. Sagfører O. E. Jensen, Skibhusvej 53
25. Renseriejer Chr. Mikkelsen, 

Skibhusvej 109
26. Murermester Johs. Nielsen, 

Skibhusvej 30-32
27. Bagermester Møller Nielsen, 

Skibhusvej 140
28. Aage Hartzberg, Ottos Herremagasin, 

Skibhusvej 77

29. Skomagermester Svend Hansen, 
Skibhusvej 85

30. Barbermester Larsen, Skibhusvej 105
31. Gartner Møller Hansen, Skibhusvej 137
32. R. Rasmussen, Skibhusvej 111
33. Malermester Jensen, Skibhusvej 114
34. Prokurist R. Bøje, Fasanvej 18
35. Manufakturhandler Gustav Ellinge, 

Skibhusvej 101
36. Gartner Hansen, Skibhusvej 94
37. Bagermester Th. Schøsler, 

Skibhusvej 107
38. Bagermester O. Andersen, 

Skibhusvej 107
39. Firma Thomas B. Thrige, 

Skibhusvej 42
40. Cigarhandler B. Lund, Skibhusvej 31
41. Rich. Martinusen, Broderibørsen, 

Skibhusvej 91
42. Hakon Sørensen, Set. Hans Boghandel, 

Skibhusvej 91
43. Fru Blomsterhandler Jensen, 

Skibhusvej 87
44. Godsejer G. Juel, Juelsberg, Nyborg
45. Fru A. Clausen, Skibhusvej 97
46. Fru Karen Busch, Skibhusvej 27
47. Blikkenslager F. Rasmussen, 

Skibhusvej 102
48. Frk. Valborg Kølle, Skibhusvej 22
49. Købmand Erik Mikkelsen, 

Skibhusvej 37
50. Lønningschef E. Friis Petersen, 

Skibhusvej 214
51. Frisør P. Petersen, Skibhusvej 112
52. Kontorist Knud Wortmann, 

Skibhusvej 51
53. A/S Importøren, Skibhusvej 78
54. Fru M. Larsen, Skibhusvej 77
55. Carl Rasmussen, Skibhusvej 3
56. Fru Jordemoder L. Petersen, 

Skibhusvej 158
57. Martha Krogh, Skibhusvej 193B
58. Købmand Tjømehøj, Skibhus vej 156
59. A/S Otterup Mejeri
60. P. A. Larsen, Skibhusvej 177
61. Bagermester Knud M. Larsen, 

Skibhus vej 179

62. Købmand Valborg Harald Jensen, 
Skibhusvej 125

63. Købmand Alfred Hartvig, 
Skibhusvej 149

64. Skibsmægler C. Hoppe, Skibhusvej 33
65. Købmand Valdemar Jensen, 

Skibhusvej 9
66. Smedemester L. P. Jensen, 

Skibhusvej 47
67. Bagermester C. M. Christensen, 

Skibhusvej 61A
68. Malermester Willy Nielsen, 

Skibhusvej 204
69. Odense Staalskibsværft v/A. P. Møller
70. Bagermester S. Fournaise, 

Skibhusvej 29
71. Bagermester Carl Andersen, 

Skibhusvej 104
72. Otto Jørgensen, Skibhusvej 66
73. Fru Marie Stecher, Skibhusvej 80
74. Slagtermester Børge Johansen, 

Skibhusvej 105
75. Skrædermester Verner Hansen, 

Skibhusvej 65
76. Skomager M. O. Larsen, 

Skibhusvej 146
77. Damefrisør Carla Bytofte, 

Skibhusvej 16
78. Fru H. Henriksen, Skibhusvej 29
79. Frk. Ella Rasmussen, Skibhusvej 75
80. Ebbe Melbye Hansen, Skibhusvej 74
81. Else Pedersen, Skibhusvej 86
82. Odense Eksportslagteri, Skibhusvej 61
83. Fiskehandler P. J. de Wos, 

Skibhusvej 95
84. Barbermester Nielsen, Skibhusvej 37
85. Farvehandler F. Jensen, Skibhusvej 71
86. Styrmand Chr. Petersen, 

Skibhusvej 159



Stige 0 og Bogø

Stige 0, da den var slank som en ål. Øen blev skabt, da kanalen blev uddybet, og det opgra
vede jord blev kastet på den østlige dæmning. Nederst til venstre ligger Stige By. Nederst til 
højre ses halvøen Bogø og Odense Ås udløb i Odense Fjord. Luftfoto 1938.

Stige 0 er kunstig. Den er ikke en rigtig ø 
ligesom Fyn eller Sjælland, der har ligget 
der lige siden guderne tog en klump ud af 
Sverige. Stige 0 er - som det meste i øvrigt 
i Skibhuskvarteret - formet af arbejderhånd.

Den har sin egen mærkværdige ska
belseshistorie: Da kanalbyggerne i 1804 
forvandlede Odense til havneby, blev sejl
løbet i det inderste af Odense Fjord udsty
ret med beskyttende dæmninger. Efterhån
den som kanalen blev uddybet, og opgravet 
jord blev kastet på fladstranden, udviklede 
den østlige dæmning sig til en tange.

På kort fra 1800-tallet kaldes tangen 
for Lumby Hage, men da kanalen blev 
uddybet i 1904, fik den et større kosttilskud 
af opgravet jord og blev til den lange smal
le Stige 0.

Lige så kunstig er halvøen Bogø, der 
også staves Bågø. Oprindelig døsede den 
på jordens bund. Det lave brakvand blev 
inddæmmet, og dermed var halvøen født, 
til gavn for gartnere og landmænd.

Stige 0 og Bogø er i dag et sammen
surium af grimhed og postkortidyl. Klemt 
mellem kraftværkets kulbjerge og høj
spændingsmaster samt lossepladsens efter
ladte affaldsbjerge findes fristederne: Have
kolonien Bogø, Sorthusenes jagthytter, 
Odense Lystbådehavn, Danmarks mindste 
færgerute samt landsbyerne Stige og Skib
husene med bindingsværk og stokroser. 
Førhen stod en minilandsby af husvogne 
fast parkeret ved Skibhusene. Vognene blev 
bugseret væk, da Fynsværket krævede 
mere plads til kul.

Stige 0 og Bogø er - og især var - 
for Skibhuskvarteret, hvad golfbaner og 
marinaer er for Nordsjælland. Et fritids
paradis.

Men dermed hører enhver lighed også 
op. Ingen turistbusser styrer mod Stige 0 
og Bogø. Og her er hverken hoteller eller 
campingpladser.

Stige 0 med den rå og unaturlige natur
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Udsigt over Odense Kanal til badepavillonen på Stige 0. Det øverste billede er et udateret postkort. Det nederste er fra ca. 1906.
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Dengang der var isvintre til. 1 1927 kunne man spadsere over Odense Kanal ved færgestedet. Foto: Herluf Lykke.

var småfolks udflugtsmål, især i tiden før 
bilisme, campisme og mallorcisme.

Stige 0 var forbundet med fastlandet 
via en træbro, indtil gigantlossepladsen 
blev lagt derud i 1967, og den tunge lastbil
trafik krævede en dæmning. Forfatteren 
Broby Johansen kaldte i en avisartikel i 
1939 forbindelsen mellem Fyn og Stige 0 
for "en gammeldags Van Gogh-bro”.

Mens byens borgerskab sejlede op ad 

åen og nedad igen til de fine parker og trak
tørsteder syd for Odense, cyklede de min- 
drebemidlede over træbroen eller tog med 
kanalbåden fra Odense Havn til Klintebjerg 
via Stige 0, der sågar havde en badepavil
lon.

Om Stige Øs hvidmalede træpavillon 
skrev Broby Johansen i samme artikel, at 
den "i gamle dage var odenseanernes 
udflugtssted, når de rigtig skulle ud i natu

ren. Så spiste de madpakker og drak kaffe 
dér”.

Kanalrutebåden sejlede sin sidste tur 
omkring 1940. Pavillonen brændte og luk
kede i 1950. Resterne af Stige Øs storhed 
blev en iskiosk, der kun holdt åbent under 
kajakregattaeme i Odense Kanal. Dem er 
der snart heller ingen, der kan huske.

Dengang, før lossepladsen, var Stige 
0 slank som en ål. Fra begge sider - kana-
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Odenseaneme sendte fra 1967 til 1994 deres affald til Stige 0, der svulmede op som en velnæret rotte. Foto: Nils Mogensen 1990.

len på den ene og fjorden på den anden - 
skyllede vand op på den stenede og hullede 
vej. Nu har øen hverken form eller figur. 
Den ligner en velnæret rotte, der har ædt for 
meget affald.

Henni Wadstrøm, som boede i Stige 
fra 1944 til 1970, skrev, mens Stige 0 tog 
skraldet: “Stige 0 er ikke mere en ø, men 
en losseplads. Vi Stige-boere græd. Ikke 
nok med at øen blev taget fra os. Men stan
ken, osen, mågernes skrig og de tunge last
biler erstattede en masse traditioner og 
naturoplevelser. Adskillige pinsefrokoster 
og middage var baseret på ål fra stranden, 
men alt dette sluttede brat. Mange tusinde 
mennesker blev ramt.”
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Et hegn med et led deler Stige 0 midt 
over. Det er den sydlige del, der er fuld
kommen forvandlet. Her raslede førhen et 
par skalleværker på øen, der var flad som 
en pandekage. Nu er øen bakket. En tysker 
på besøg i Odense sagde: “Jeg vidste ikke, 
at der var klitter ved Odense Fjord.” 
Bogens forfatter måtte bedrøve ham: “Det 
er ikke klitter, men bjerge af affald.”

Stige 0 tog imod skraldet i 27 år. 
Odenses nye “deponeringsplads”, som det 
hed med en kommunal eufemisme, åbnede 
i 1967. Folk protesterede i masser aflæser
breve og klagede forgæves til Indenrigs
ministeriet.

Efter et kvart århundrede med flyven

de plasticstumper og fede måger er Stige 0 
endelig parat til en ny æra.

Lossepladsen på Stige 0 lukkede i 
december 1994, og en afløser, som kaldes 
et “miljøcenter”, tager nu imod skralde- 
bilerne på den modsatte side af kanalen.

Odense Kommune vil efter en arki
tektkonkurrence i 2006 genskabe Stige Øs 
rolle som fritidsparadis. Det er næppe helt 
skidt.



En søndag på Stige 0
En søndag på Stige 0 var et højdepunkt for 
en odenseansk arbejderfamilie i 30’erne. 
Her fortæller smed Poul V. Nielsen (f. 
1919) om en af de traditionelle udflugter:

En tur til Stige 0 skulle planlægges 
14 dage i forvejen, og i min familie gik det 
til på den måde, at mine forældre aftalte 
arrangementet med en nabofamilie, da man 
helst skulle være mindst to familier sam
men på en sådan udflugt.

Hele lørdagen før udflugtsdagen hav
de mor og nabokonen travlt med at vaske 
og stryge børnenes søndagstøj.

Vi, 10 børn og fire voksne, kom så 
endelig af sted til havnen, fædrene med alt, 
hvad en sådan tur fordrede, spændt på deres 

cykler. Fra det gamle havnebassin skulle vi 
om bord i Klintebjerg-båden, der så sejlede 
os til Stige 0, hvor den lagde til neden for 
den gamle træpavillon.

Vel i land lejrede de voksne sig ved 
kanalbredden, hvor mændene hurtigt fik 
trukket nogle øller op, og vi unger for
svandt rundt om mellem øens buske og 
træer med vilde hyl. Og så gik dagen ellers 
med øl og snaps for de voksne og slagsmål, 
drillerier og en renden efter fedtemadder 
med puddersukker og sodavand for os 
unger.

Ved 17-tiden skulle vi så om bord i 
Klintebjerg-båden igen og hjem, men til 
forskel fra om morgenen var det nu mænde

ne, som konerne var bange for skulle dratte 
i kanalen. Ungerne var der som regel ikke 
meget spræl i, vi var alt for trætte og for
revne efter sådan en dag.

At komme fra borde kunne være en 
prøvelse for konerne. For efter en sejltur på 
20-30 minutter var de mindste af børnene 
faldet i søvn, og det kunne godt være svært 
at komme op over landgangsbroen med et 
sovende barn på den ene arm og et fast tag i 
en dinglevorn mand ved den anden.

Efter en sådan udflugt lovede min 
mor hver gang sig selv, at nu gjorde hun det 
aldrig, aldrig mere. Men næste sommer var 
vi igen en tur på Stige 0.

(Fra “Ak, hvor forandret”, 1983).

På dametur med kanalbåden. Rutem der gik fra Odense Havn til Klintebjerg via Stige 0, blev indstillet omkring 1940.
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Stige 0 er illusionernes fristed, hvor skibe sejler forbi på en græsmark. Foto: Niels Nyholm 1993.
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Danmarks mindste færge

75 meter, alt iberegnet. Færgeruten på Odense Kanal er Danmarks korteste. Foto: Niels Nyholm 1991.

På en tur til Stige 0 kan man drømme og 
lege opdagelsesrejsende. Fra Skibhusene 
cykler man over “den gamle kanal” og til 
højre ad Havnegade. Lige efter Fynsvær- 
kets kulbunker stikker en sti til venstre ned 
mod Østre Dæmning. Tidligere kunne man 
i krydset Havnegade/Færgevej fortsætte 
lige ud ad Færgevej, men den genvej har 
kulbunker begravet.

Inden man når helt frem til kanalen, far 
man den herligste illusion: skibe der sejler 
på en græsmark. Illusionen skyldes, at den 
lavtliggende kanal er skjult bag et dige, så 
kun skibsmasteme stikker op i synsfeltet.

Fremme ved kanalen møder øjet noget 
lige så eventyrligt: den mindste færgerute 
i hele Danmark. I et halvt århundrede - 
fra 1932 til 1982 - fragtede legendariske 

Færge-Hans fodgængere og cyklister over 
kanalen fra Stige til Bogø, flest om morge
nen, når værftet krævede sin mand, samt 
lige efter fyraften. Rødmossede og vejrbid
te Hans Nielsen, som han hed, tog sin 
første ferie, da havde 40-års-jubilæum som 
færgemand.

Helt fra 18OO-tallet har der været fær
gefart ved Odense Kanal. Gartnere og land-
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mænd fra Stige og Skibhusene krævede 
mulighed for at krydse kanalen, der havde 
skilt dem fra deres marker. Den nuværende 
færgerute er fra 1904, da kanalen blev rettet 
ud og fik nyt løb forbi Stige By. Sin stor
hedstid havde ruten, da Odense Stålskibs
værft byggede sine skibe tæt ved færgens 
anløb på østsiden. Mange værftarbejdere 
cyklede fra Stige.

Færge-Hans far, Niels Peter Nielsen, 
drev færgeriet fra 1913 til sin død i 1920. 
Enken Anna overtog derefter færgeriet, 

indtil hun døde i 1948. Allerede som 
nykonfirmeret i 1932 blev hendes søn, 
Hans, medhjælper på Stige-færgen. Også 
Hans Nielsens storebror, Karl Nielsen, var i 
mange år medhjælper på færgen.

Hans Nielsen ville gerne ud at sejle, 
da han var blevet konfirmeret, fortalte han 
mange år senere til Fyens Stiftstidende. Det 
kom han også. Men aldrig mere end 75 
meter ad gangen. Han sejlede de samme 75 
meter mange gange om dagen i 50 år.

Stige-Bogø-ruten var oprindelig et pri

vat færgeri. Men da Skibhusfolket og Sti- 
gefolket fik biler, valgte flere og flere at 
køre syd om havnen i stedet for at tage 
cykelfæigen. Færge-Hans måtte derfor i 
1962 søge Odense og Lumby Kommuner 
om støtte. Da kommunerne blev lagt sam
men i 1970, besluttede Odense Kommune 
at betale for lønnen til Færge-Hans, og 
Odense Havn overtog vedligeholdelsen af 
materiel og færgelejer.

Færgen blev indtil 1978 trukket på et 
metalkabel (en wire). Indtil 1965 foregik

Stige-færgen er i dag kun for tobenede og tohjulede. Engang kunne også de forbenede få lov at krydse kanalen. Foto: ca. 1908.
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det ved håndkraft. Kablet var spændt ud 
over kanalen og sænkedes, når skibe skulle 
forbi. En majsøndag i 1977 gik det galt. Et 
amerikansk skib fik fat i kablet, trak det 
med sig, og Stige-færgen strøg til bunds. To 
børn druknede. Brugen af kabel blev for
budt, og en motorfærge erstattede kabelfær
gen. Færge-Hans havde den søndag en af 
sine sjældne fridage. Han kunne ikke klan- 
dres for ulykken.

Fem år senere fejrede Hans Nielsen 
50-års-jubilæum som færgemand med føl
gende status over sit liv: “Måske er der 
mange, der synes, at mit liv har været en 
trædemølle, men jeg synes nu, jeg har haft 
det bedre end den mand, som hver dag må 
stå på en fabrik.” To måneder senere døde 
Færge-Hans, 63 år gammel.

Hans kaldenavn fik nyt liv, da Stige- 
ruten i 1987 indsatte en ny færge med nav
net “Fælgehans”, bygget af lærlinge på 
Lindøværftet.

Stige-fæigen blev en del af den kom
munale bytrafik og sejler fast hver halve 
time formedelst 10 kroner for voksne og 5 
for børn. “I gamle dage” slog man på en 
klokke, hvis Hans og færgen lå på den 
modsatte side af kanalen. Derpå forlod fær
gen straks sit leje, og Færge-Hans opkræ- 
vede 40 øre.

Gert Andersen og William Lungskov 
(nu skal der to mand til) styrer nutidens 
færger, “Stige II” og “Færgehans”, fra bred 
til bred. “Jeg bor i Stige og har faet et dej
ligt aftrædelsesjob,” siger Gert Andersen, 
som med sit røde fuldskæg og sin blå 
kasket ligner en søulk som Færge-Hans. 
Tidligere var han kranfører på havnen.

Han håber, at Stige-færgen vil overleve 
den faste kanalforbindelse. “Vi har 50.000 
passagerer om året. Mange knallertkørere 
og cyklister bruger færgen på vej til Lindø, 
Fynsværket, Damixa og andre arbejdsplad
ser. Og så er færgen jo også et stykke kul
tur,” siger færgemanden.

Færgen over Odense Kanal blev trukket på et kabel, indtil en dødsulykke i 1977 skabte røre 
om sikkerhedsforholdene. Foto ca. 1950.

Fætge-Hans (til højre) nåede at fejre 50-års-jubilæum som færgemand på Odense Kanal. 
/ lan boede i bindingsværkshuset på vestbredden. Foto: A WB 1978.
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Sorthusene

Lige nord for Skibhuskvarterets højeste punkt, et affaldsbjerg, pynter Sorthusene, et selvgroet minisamfund med 36 tjærepapskure. Reportage
Foto: Niels Nyholm 1993.og interviews i kapitlet om Sorthusene er skrevet i 1986 og 1993. Siden er lossepladsen lukket.

Stranden er svampet. Der er kulslagger i 
vandet, og en død ål ligger stegt i sit eget 
fedt sammen med en ælling, der er stiv som 
en strandvasker.

Himlen er lysebrun af kulrøg fra 
Fynsværket. Spurvenes sang overdøves af 
lossepladsens hvide måger og gule bull- 
dozere. Stanken af brændt affald blander 
sig med røgen fra en hjemmelavet ovn, der 
er klar til at modtage nattens ålefangst, der 
heller ikke er, hvad den har været. Tidligere 
gik der tyve pund ål i rusen på en nat, for
tæller de erfarne. Nu skal man være heldig 
for at trække en enkelt mager ål i land.

Kun husene ser ud, som de altid har 
gjort, men der er blevet færre af dem. De 
Sorte Huse - eller Sorthusene - er en lille 
klynge tjærepapskure på den ellers ube

boede Stige 0, syv kilometer nord for 
Odense Centrum.

En mellemamerikansk shanty-town 
for de fattige? Nej, lejerne har selv valgt 
det primitive og uprætentiøse. En haveko
loni? Nej, her er ingen forloren idyl med 
tårne og spir og parasoller og liggestole og 
dannebrogsflag. De 36 huse er jagt- og 
fiskerhytter for odenseanske arbejdere, der 
ikke har lyst eller råd til Mallorca.

“Den arme synder, der planter så 
meget som en radise herude, ham skal vi 
nok komme efter. Det er rigeligt, at vi har 
græsset at slå. Her skal være ryddeligt og 
ordentligt, men ikke friseret. Det vil vi sgu 
ikke ha’. Her skal være naturligt,’’ siger Kai 
Munkebo, også kaldet Den Gamle.

Kai, invalidepensionist med svejse

lunger, tidligere skibsbygger på Odense 
Stålskibsværft, var 63 år, da jeg interviewe
de ham i 1986. Havde svært ved at gå og 
ved at trække vejret, men var stadig hytte
folkets talsmand over for kommunen og 
havnevæsenet, som ejer husene. Han døde 
et par år senere.

“Jeg er kommet her hver eneste dag, 
siden jeg var seks år,” siger Kai Munkebo. 
“Kom i lære på værftet i 1937. Spadserede 
eller cyklede herud efter fyraften og gerne 
til den lyse morgen, hvis vejret var til at 
blusse ål. Derefter på arbejde uden et 
minuts søvn’’.

Sorthusene, dyrelivet og fjordens stil
hed kompenserede for værftarbejdet i røg 
og støj.

“Stranden og fiskeriet er mine eneste
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interesser. Jeg har kun været uden for lan
dets grænser én gang. Det var under krigen, 
og det var uden min egen fri vilje. Men jeg 
tror ikke på, at man kan finde en atmosfære 
som på Stige 0 andre steder i verden. Og så 
har vi skabt det hele selv, husene, broerne”.

Kai taler sig varm. Øjnene glimter i et 
solbrændt rynket ansigt under en ternet 
kasket. Hans kræfter rækker kun til tre 
timer herude hver formiddag, men vejret 
skal være meget elendigt, for at han lader 
båden ligge ved broen. “Hvis jeg ikke tog 
herud, ville konen tro, at det var helt galt 
med mig”.

Kai er et leksikon, når talen er om 
Stige 0. Om dens storhed og fald. Hvad 
han ikke selv har oplevet, ved han fra dem, 
der var gamle, da han var ung. “Både van
det og fuglelivet har fået det skidt med åre
ne, især efter at lossepladsen blev flyttet 
herud. Vi kalder den for Holger Larsens 
Skampletsbanke. Det var i hans borgme
stertid, at placeringen blev besluttet.

Selvfølgelig skal en storby af med sit 
affald, men at vælge en fjord! Der er kun 
én erhvervsfisker tilbage på Odense Fjord. 
Da han begyndte, var der 34. Der er for lidt 
ilt i vandet, og bundvegetationen af hønse- 
græs og blæretang er væk. Men den værste 
plage er plasticstumperne, som får garn og 
ruser til at ligne juletræer”.

Bygget af drivtømmer

Det første Sorte Hus blev bygget i 1913. Af 
drivtømmer, samlet op i kanalen. Træ, som 
var gået løs ved afløbninger og afsejlinger. 
På samme måde opstod over 70 huse, og 
helt frem til 1967 havde flere familier fast 
adresse i De Sorte Huse. Eller på Østre 
Kanalvej 41, som det hedder officielt. Byg
geriet blev aldrig godkendt af nogen myn
dighed, men Odense Kommune opkrævede 

dog en symbolsk husleje: To kroner om året 
pr. hus. De første fastboende var Gunnar og 
Gerda, som boede her fra 1945 til 1967. 
Gerda fødte tre børn i Sorthusene.

“Vi plejede at sige, at Sorthusene 
kurerede alle sygdomme, som kom fra fug
tige lejligheder. Ja, kommunen anbefalede 
endda folk at flytte herud, fordi de ikke 
kunne skaffe dem andet”.

To voksne og tre børn boede på 20-25 
kvadratmeter. Uden fersk vand, uden toilet
ter og uden elektrisk lys. Kartofler blev 
kogt i fjordens saltvand.

“Vi sejlede efter rindende vand ved 
den vingeløse mølle tre kilometer væk og 
transporterede det i gamle mælkejunger. 
Tøjet vaskede vi i tønder med opsamlet 
regnvand. Køleskabet var et hul i jorden, 
som vi fyldte med isblokke. Og en papkas
se fungerede som vugge for de nyfødte.

Da Gunnar byggede sit første hus, 
havde han glemt at lave hul til skorstenen.

Hvem kommer først? Der var rift om drivtømmeret, når et skib løb af stabelen i Odense
Kanal. Af tømmeret opstod Sorthusene på Stige 0. Udateret foto.

Det klarer vi nemt, sagde han og tog sit 
jagtgevær og fyrede op mod loftet. Så save
de han hullet pænt rundt med en stiksav,” 
beretter Kai.

Mændene arbejdede på værftet eller 
levede af at fiske eller grave skaller til skal
leværkerne langs kanalen. Et erhverv, som 
uddøde først i 70’erne, da Mortensens 
Skalleværk lukkede som det sidste.

Balladen om De Sorte Huse kom i 
1966-67. Efter en mindre brand, som bebo
erne selv slukkede, fik myndighederne øje 
på den tætte bebyggelse. Det blev forbudt 
at have fast bopæl i husene, og kommunen 
rev halvdelen ned.

Men hyttefolkene beholdt deres oase, 
selv om huslejen steg til 61 kroner om året. 
Og selv om faciliteterne stadig hedder 
lokum, gasblus og - i luksusudgaven - kak
kelovn. Oliefyr? Nej tak. Det forurener luf
ten, siger de. Det meste er fælles, røgeovne, 
værktøj og redskaber. Alt omkring husene
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“Her er der ikke nogen, der er mere end andre. Alle hjælper alle. Vi kører efter det samme system, som de har brudt ned ovre østpå. Men
vores samfund er jo heller ikke så stort, ” siger “Kanaltyskeren “fra Sorthusene. Foto: Niels Nyholm 1993.

er fællesareal, og man hjælper hinanden 
med at sætte bådene i vandet.

De mange øgenavne er beviser på et 
kærligt og kontant fællesskab. En blev 
kaldt Skaftet, fordi der kun var skaftet tilba
ge på hans strømper. En anden hed Rinso. 
“Han døde, da de vaskede ham. Det ku’ 
han ikke tåle. De havde ham i bad fem gan
ge på en dag ude på sygehuset. Da de var 
færdige, var der kun et lig tilbage.”

Automaten fik sit tilnavn, fordi han 

tømte en automat med falske mønter. Men 
ellers er de lovlydige nok, Blikken, Kukke
ren, Plyssen, Gutten, Mureren, Skunken, 
Nybyggeren, Sorte Dolfus, og hvad de 
ellers har heddet gennem tiderne.

Kai Munkebos hytte var på syv kva
dratmeter. Men den kunne rumme otte per
soner, sagde Kai tit. “Der er flest menne
sker i de mindste huse. Der findes større 
huse, hvor der kun er ét menneske. Han 
kan ikke hitte sig selv og løber herned for 

ikke at blive bange,” lød Kais livsvisdom.
De fleste er mænd fra Skibhuskvarte

ret. Kai boede på Svanevej. “Konerne vil 
hellere spille banko. Vi har heller ingen 
dametoiletter.”

Én gang om året holdt hyttefolket 
oprydningsdag. Så blev Sorthusene renset 
for plasticstumper og andet affald, der 
blæste over fra lossepladsen. Bagefter var 
der fællesspisning, musik og sang. Kalinka 
spillede på sav og harmonika.
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Lejerne har aldrig for alvor flygtet, at 
deres oase blev udslettet.

’’Rive Sorthusene ned? Nej, det er der 
sgu ingen, der tør. Her er fyldt med gasser 
fra lossepladsen, så hvad skulle Stige 0 
ellers kunne bruges til? Man kan ligefrem 
se, hvordan gassen bobler op fra jordbun

den,” sagde Kanaltyskeren ved et interview 
i 1993.

Kanaltyskeren er identisk med ma
skinarbejder Bent Granberg, født 1940 i 
Thurøgade. Han fik sit øgenavn, fordi han 
købte en tysk kasket.

“Vil de lave et fritidsparadis herude?

Jamen, det har vi jo i forvejen,” tilføjede 
Borgmesteren alias maskinarbejder Tom
my Pedersen.

Jargonen i Sorthusene er slagfærdig. 
Og miljøet far lov at bestå. Odense Kom
munes lokalplan for Stige 0 (fra 2008) sik
rer, at Sorthusene bevares.

"Rive Sorthusene ned? Nej, det tør de sgu ikke ”. De 36 huse er et fritidsparadis for jægere og fjordfiskere. Foto: Niels Nyholm 1993.

93



Frie fugle på hjul

Jettel Sørensen (1928-2000) og Navy Sørensen (1929-2002) var nogle qf de sidste repræsentanter for det særlige folkefærd, der kaldes 
"rejsende De boede i en husvogn på Sedenvej i Skibhusene. Foto: Niels Nyholm 1993
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“Flytte i lejlighed? Nej. Det er som at sætte 
en vild fugl i bur.”

Jettel og Navy Sørensen boede på hjul 
hele deres liv. De var nogle af de sidste 
repræsentanter for det særlige folkefærd, 
der kaldes “rejsende”. Omflakkende famili
er med kræmmer- og gøglerblod i årerne. 
Kurvemagere, skærslippere, tivoli- og cir- 
kusfolk.

Jettel og Navy stammede begge fra 
omrejsende tivoli-familier. De blev født i 
hver sin husvogn i henholdsvis 1928 og 
1929. Navy Oscar Sørensens forældre op
kaldte ham efter pibetobakken Navy Cut. 
Jettel fik navn efter bedstemoderens kusine, 
der var linedanser i Tyskland.

I mange år boede de i en blå husvogn 
på Sedenvej 6 i Skibhusene. På en idyllisk 
tilgroet plet med nøddetræer, bærbuske, 
blomsterbede, havebord, svigerfars efter
ladte hvide husvogn, et toiletskur, en Skoda 
samt Mozart, sådan hed hunden. Husvog
nen var på 20 kvadratmeter med sove

værelse, stue og køkken - samt køleskab, 
brændeovn, radio og tv, amagerhylde, rå- 
dyigevir og familiebilleder på væggen.

Jettel sagde “De” til fremmede, og beg
ge havde ligesom andre rejsende et særligt 
ord for os normaldanskere, der bor i huse 
og lejligheder. De kaldte os for “private”. 
Jettel og Navy nægtede at ende som “priva
te”. “Jeg vil ikke bytte med et slot,” sagde 
Jettel. “Svigerfar fik sit største knæk, da 
han blev syg og måtte ud af sin vogn. Rej
sende folk kan ikke sådan plantes om.”

Rejsende folk - Jettel Sørensen brugte 
udtrykket som en hædersbetegnelse. De 
rejsende har rige traditioner og et familie
sammenhold uden lige.

“Først boede vi i en vogn på stenplad
sen ved Tolderlundsvej. Der var både onk
ler, tanter, fætre, kusiner og rejsende fra 
andre slægter. Der var nok 14-15 vogne i 
alt. Men så i midten af 1950’eme skulle 
Jemkontoret bruge pladsen, og vi blev 
sendt ud til Færgevænget i Skibhusene.

Hjulbyen blev det kaldt. Dér havde vi det 
godt. Levede af handel og vandel. Solgte 
børster og malerier og juleroser eller arbej
dede på fabrik.”

Navy kørte som chauffør, men havde 
som bibeskæftigelse at sælge papegøjer af 
paraffin. “Vi støbte dem selv og malede 
dem med hattelak, og så gik vi fra dør til 
dør og solgte dem,” fortalte han.

De fleste i Hjulbyen var rejsende folk, 
men der boede også husvilde, som ventede 
på en lejlighed i Odense. Det var gratis at 
bo i Hjulbyen, og vognene havde både lys 
og vand. “Toiletter? Nej. Vi havde ikke træk 
og slip, men det var der jo heller ikke i alle 
huse i Skibhusene dengang,” sagde Jettel.

Hjulbyen rummede i sin storhedstid 
16 vogne og skure. Men til sidst var der 
kun tre tilbage. Hjulbyen måtte vige plad
sen for industriens udvidelser. Fynsværket 
skulle bruge mere plads til kul, og de sidste 
tre vogne i Hjulbyen blev efter en del avis
polemik kørt væk i 1978.

"Hjulbyen ” lå på Færgevænget, en lokalitet, der blev udslettet, da Havnegade blev tromlet igennem til lossepladsen på Stige 0.
Foto: 1966.
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De sidste beboelsesvogne køres væk fra “Hjulbyen’' ved Skibhusene. Foto: Anders Enevig 1978.
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Mange flyttede i lejligheder, men ikke 
Jettel og Navy. Odense Kommune gav dem 
lov til at leje en grund på Sedenvej. Dér 
parkerede de to husvogne. Én til dem selv. 
Og én til Navys far, Holger, kaldet “Høv
dingen”, som fik fire år på Sedenvej, inden 
han døde.

“Vi håber at få lov at blive her til det 
sidste,” sagde Jettel og Navy.

Sådan gik det næsten. Jettel døde i 
2000. Navy døde i 2002 efter en kort perio
de på plejehjem. Deres husvogn blev i 
august 2002 jernet fra Sedenvej 6.

De efterlod sønnen Erland. Han er “pri
vat” og bor i parcelhus. Et kapitel er slut.

Sigøjnere

Skibhuskvarteret har også haft en “sigøj
nerlandsby”. Stige 0 var i en kort periode i 
1970 opholdssted for syv beboelsesvogne 
med franske nummerplader.

Sigøjnerne, der var franske statsbor
gere, havde uden tilladelse slået sig ned ved 
Odense Havn, hvorefter politiet anviste 
dem en plads lige op ad lossepladsen på 
Stige 0. Flere aviser skabte polemik om 
sagen, og en aktionsgruppe af unge odense- 
anere var så foraset over politiets “bolig
politik” over for sigøjnerne, at den læssede 
fem sække affald af i haven hos en politi
kommissær.

Problemet løste sig selv, da sigøjnerne 
trillede af sted til mere velduftende him
melstrøg.

SigøjneHejren på Stige 0 blev en hel turist
attraktion for nysgerrige søndagsbilister.

Foto: Anders Enevig 1970.
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På skolebænken
Det var oplevelser på den københavnske 
Metropolitanskole, der dannede grundlag 
for Hans Scherfigs roman “Det forsømte 
forår”, men havde Scherfig været Skibhus
dreng, havde han kunnet få samme inspira
tion til en bog om den sorte skole.

Intet ville være nemmere i en bog 
som denne end at få afløb for ophobet 
hævnbegær ved at hudflette Set. Hans Sko
le i almindelighed og dens lærere i særde
leshed, mens minderne går tilbage til den 
militaristiske indmarch i klasserne, kada
verdisciplinen og den berygtede mur, som 
blandt Skibhusbørn var mere skræmmende 
end den i Berlin.

Frygten for at komme “til muren” og 
blive tildelt de obligatoriske øretæver, når 

man havde været for dynamisk i frikvarte
ret, var en fast bestanddel af skolelivet for 
os Skibhusbørn. Men ejendommeligt nok er 
det nogle af lærerne, der senere er blevet 
indlagt som lailende vrag, mens vi børn 
åbenbart har været mere robuste og i dag 
nærmest betragter den psykiske og fysiske 
tortur som et adelsmærke, eleverne fra de 
blødere omegnsskoler burde misunde os. 
Hvad ved de om livet, så let som de har 
haft det?

Bortset fra en generel konstatering af, 
at traditionen med at tæve forstand ind i 
ungerne ved hjælp af lussinger og spansk
rør ofte trives bedst i arbejderkvarterer 
(sådan foregik det på Set. Hans Skole et 
godt stykke op i de højt besungne glade

60’ere), skal jeg herefter forsøge at være 
strengt objektiv.

Set. Hans Skole blev indviet i 1878 
med en enkelt bygning og en enkelt lærer. 
Kristian S. Thorbek, der senere blev sogne
rådsformand og fik Thorbeksgade opkaldt 
efter sig. Skolens første protokoller viser, at 
disciplin allerede dengang lå personalet 
stærkt på sinde. Landbrug, gartneri og 
søfart var fremtrædende erhverv i kvarteret 
- og pjækkeriet vidt udbredt, da børnene 
ofte havde vigtige funktioner i hjemmene. 
Fraværende elever blev idømt en mulkt på 
seks øre pr. dag, og læreren førte kryptiske 
forkortelser ind i protokollen - “h.h.” betød 
“hjælpe hjemme”. “Sejle” var en anmærk
ning, der som regel betød, at forældrene
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Kønsblandede klasser var et særsyn i Odense Købstad, men blev gennemført konsekvent på Set. Hans Skole. Billedet viser en gennemsnits
klasse - den har nemlig præcis 34 elever. Foto: 1932.

havde sendt knægten til søs, fordi fatter var 
sygdomsramt. Især børnene fra Skibhusene 
var ustabile. De havde været vant til under
visning hver anden dag på den stråtækte 
Skibhusskole, men på Set. Hans Skole var 
der daglig skolegang.

Religion og katekismus var ikke Skib
husbørnenes stærke side. “Vi havde en 
lærer, der hed Rasmussen. Han havde været 
styrmand og havde fået den ene arm revet 
af. Han hørte os i katemismus hver dag, 
men vi forstod ikke de krøllede bogstaver. 
Så trak han vores hoveder ned mellem sine 

ben og gav os med spanskrøret,” husker 
Høffner Sørensen, der er født i 1905 i Skib
husene.

Transport til skolen kunne også være 
en problematisk affære. Børn, som havde 
hjemme på Kanalvej, blev fragtet over 
kanalen i joller.

Set. Hans Skole var til gengæld køns
politisk progressiv, allerede inden begrebet 
blev opfundet. Skolen videreførte landsby
traditionen med kønsblandede klasser, også 
efter indlemmelsen i Odense Købstad, hvor 
byskolerne havde rene drenge- og rene 

pigeklasser helt frem til begyndelsen af 
50’erne.

Lige adgang til eksamen var også et 
spørgsmål, der lå Set. Hans på sinde. 11919 
blev skolebøger gratis for alle elever, så 
også arbejderbørnene fik en chance for at 
komme på den boglige hylde - et privilegi
um, Odense Købstad afskaffede ved ind
lemmelsen i 1932.

Set. Hans Skole oprettede mellem- og 
realskoleafdeling i 1919. “Reaktionen over 
for disse højtravende planer udeblev ikke. 
I Odense betegnede man det nærmest som
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Set. Hans Skole blev med årene et sammensurium af uensartet byggeri. HjOrnehuset. der oprindelig var skolens eneste bygning, fungerede
som inspektørkontor, da det blev revet ned i 70’erne. Foto: Herluf Lykke 1933.

storhedsvanvid, at man i rabarberkvarteret 
nord for banelinjen, Skarntyde Landsogn, 
hvor det pænere borgerskab ikke kunne 
færdes, endsige bosætte sig, at man dér vil
le oprette realskole!” skriver en af skolens 
lærere i et jubilæumsskrift.

Set. Hans Skole bestod oprindelig 
kun af den villalignende bygning på hjørnet 
af Egebæks vej og Skibhus vej. Men kvarte
rets vokseværk skabte snart behov for flere 
lokaler, og i 1922 kunne eleverne tage byg
ning nummer fire i brug.

Da Odense i 1932 blev påtvunget at 
indlemme det slemme Set. Hans Landsogn, 
led købstaden ikke af udpræget spendere- 
lyst, når det gjaldt den store forstadsskole. 
“Over for Set. Hans Skole skal pengekas
sens låg knibes tæt til. Man vil nok forbed
re og nok udvide, men det skal gå lang

somt og det skal udsættes så længe som 
muligt - akkurat som alle andre offentlige, 
kommunale arbejder i Odense,” hed det i 
Fyns Social-Demokrats spydige referat af 
et byrådsmøde om lokaleproblemerne på 
Set. Hans Skole, der i indlemmelsesåret 
1932 havde et klassegennemsnit på 34 ele
ver.

Den femte skolebygning, nordfløjen 
langs Skibhusvej, med 12 klasseværelser, 
stod endelig klar i 1936. Set. Hans Skole 
havde da 1500 elever.

Skoledistrikterne blev reguleret, så 
Østre Skole og Jernbanegades Skole aftog 
en portion af Skibhusbørnene, og i 30’erne 
åbnede to nye Odense-skoler, Korsløkke og 
Munkebjerg, som aflastede Set. Hans, men 
lige lidt hjalp det. Tilflytningen og forme
ringen fortsatte med uformindsket styrke, 

og i midten af 1950’eme nåede Set. Hans 
Skole helt op på 1600 elever, det højeste 
antal nogensinde. Først da Risingskolen øst 
for Kochsgade, Nordens dengang største 
skole i udstrækning, stod klar i 1958, lette
de trykket på Set. Hans Skole. Desuden 
blev de store efterkrigsåigange efterhånden 
sluset ud i det virkelige liv. Ved skolens 
100-års-jubilæum i 1978 var elevtallet dalet 
til godt 700.

De mest utidssvarende bygninger blev 
i 1970’eme revet ned. Den ældste bygning, 
som var inspektørkontor og -bolig, samt 
den næstældste, gule bygning, der rumme
de lærerværelse og skolebibliotek, veg 
pladsen til fordel for en ny blok langs Ege
bæksvej. Den blev taget i brug i 1976.

I 2009 er elevtallet 750. Og de volde
lige lærere er for længst gået på pension.
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For de mindste
Hansen var vikler på Thrige. Fru Hansen 
var dåsedame på Haustrup. Børnene, tre af 
slagsen, gik i skole på Set. Hans. Portræt af 
en Skibhusfamilie.

Men hvem passede de små, inden de 
kom i skole? Og hvem holdt øje med de 
store skolebørn, når de kom hjem? Indtil 
1940'erne var familierne overladt til indivi
duelle løsninger, naboer eller familiemed
lemmer - eller kvinderne overladt til del
tidsarbejde eller det hjemlige køkken.

Behovet for daginstitutioner i det bør
nerige Skibhuskvarter blev først dækket i 
1941, da Fredens Kirke oprettede en 
menighedsbørnehave på Egebæksvej.

Den stigende mængde af udearbej
dende fabriksforældre gav dog hurtigt 
anledning til flere institutioner. I KFUK’s 
daværende lokaler i Nørrevænget åbnede 
Frit Danmark i 1947 en meget spartansk 
krisebørnehave, som ti år senere flyttede til 
sin nuværende adresse, en villa på Mon- 
bergsvej.

For at fastholde den kvindelige 
arbejdskraft indså også Thriges fabrikker, 
at det var vigtigt med organiseret børnepas
ning. Thrige indrettede i 1947 en børneha
ve i en barak på hjørnet af Nørrevænget og 
Buchwaldsgade. Børnehaven flyttede i 
1956 til en villa på Tolderlundsvej, men 
blev i 1968 afhændet til Odense Kommune 
og er i dag kendt som Tolderlunden.

Pasning og aktivitetstilbud for skole
børn i eftermiddagstimerne var ligeledes et 
problem i de udearbejdende, socialt under
privilegerede Skibhus-familier. I en bog om 
daginstitutionerne i Odense skildrer Kaj 
Mehr, der var fritidshjemmet Svanegårdens 
leder i årene 1967-87, de sociale forhold i 
Skibhuskvarteret i efterkrigsårene:

“Boligstandarden og de sociale for
hold var, set med nutidens øjne, ringe i 
efterkrigsårene, ikke mindst blandt de 
15.000 indbyggere, der boede i Skibhus
kvarteret. Der var mange små toværelses

lejligheder med lokum i gården, ingen 
bademuligheder, intet varmt vand, dårligt 
indrettede køkkener med i bedste fald ét 
eller to gasapparater og en vandhane over 
en jernvask.

Man havde en længere arbejdstid, 48 
timer om ugen, to ugers ferie, en dårligere 
sociallovgivning, lavere arbejdsløshedsun
derstøttelse, flere børn pr. familie, mere 
sygelighed og usundhed blandt børn end nu 
- og endelig en mere stiv tone, børn og 
voksne imellem og blandt voksne indbyr
des, på arbejdsplads, i hjem og i det almin
delige liv. På den baggrund samledes en 
kreds af borgere i 1946 for at drøfte mulig
hederne for et fritidshjem i Fredens Sogn. 
Der var både præster, skolelærere, handlen
de og organisationsfolk repræsenteret i den
ne kreds,” skriver Kaj Mehr.

Kredsen stiftede en forening, som i 
1952 kunne indvie et moderne nyopført fri
tidshjem, Svanegården, på hjørnet af Tei
sensvej og Svanevej. Midlerne kom dels fra 
kommunen, dels via en husindsamling og 
dels fra lokale virksomheder som værftet,

Børnehaven, der i dag er kendt som Tolderlunden, startede i 1947 som fabriksbørnehave 
for Thrige, der ellers havde svært ved at fastholde den kvindelige arbejdskraft.

Privatfoto 1947.

Haustrup og Thrige. Fritidshjemmet drev 
desuden byens første ungdomsklub i årene 
1953-1959.

Forfatteren Martha Christensen (Dan
sen med Regitze) arbejdede fra 1952 til 
1986 som fritidspædagog på Svanegården.

Også de mindste Skibhusbørn fik pas
ningsmulighed i eget kvarter fra 50’erne. 
Odense Vuggestue brugte sparepengene til 
en ny vuggestue i en trængende bydel, og 
på en kommunal grund på hjørnet af Hel- 
singborggade og Victoriagade åbnede Vug
gestuen Solgården i 1955.

Af andre institutioner for børn og 
unge i Skibhuskvarteret kan nævnes Oden
se Skotøjsfabriks børnehave i Kochsgade 
(oprettet 1945, senere flyttet), Rising-bør- 
nehaven fra 1949, KFUM’s ungdomsklub 
på Skibhusvej (1958-1967), Kirkens Kors
hærs børnehave og fritidshjem i Nørrevæn
get (1962-1986), Juelsgades Børnehave fra 
1972 og menighedsbørnehaven Ankergård
en i Ankergade fra 1972 samt den nyeste, 
Børnecentret Unsgaard i Unsgaardsgade, 
åbnet i 1993.
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Kirken på bakken
Vi burde givet komme der noget oftere, når 
nu Vorherre har skænket Skibhuskvarteret 
en kirke, der er så smuk, at den slet ikke 
passer til kvarteret.

Fredens Kirke på bakken ved Døckers- 
lund står i en påfaldende kontrast til sine 
mere prosaiske omgivelser og er - efter tra
ditionel turistmålestok - kvarterets eneste 
seværdighed.

Selv om navnet kan mistænkes for at 
symbolisere den provinsielle sølvbryllups
stemning, der længe hvilede over det frede
lige kvarter, er sandheden en helt anden. 
Fredens Kirke fik sit navn i 1920, da ver
denskrigen lige var slut.

I kirkelig henseende hørte kvarteret 
indtil da under Set. Hans Kirke i Nørregade 
i det centrale Odense.

Det er ikke tilfældigt, at Fredens Kirke 
med de gule sten og det kløftede tårn ligner 
Grundtvigskirken i København. De to kir
ker er tegnet af samme arkitekt, P.V 
Jensen-Klint. Men Fredens Kirke kom først 
og er altså originalen.

Kirken blev rejst ved gården Ny 
Annasholm, hvor præsten flyttede ind. Sta
ten betalte halvdelen af kirkens pris; resten 
kom fra midler, som Skibhusfolk samlede 
ind.

Arkitekten ønskede, at kirken skulle 
hedde Set. Hans Tveje (pga. det kløftede, 
todelte tårn, to = tve). Men lokalt var der 
stemning for Fredens Kirke. Dermed fødtes 
den babyloniske forvirring om kvarterets 
navn. Det gamle Set. Hans-navn bruges af 
et apotek, en flytteforretning, et plejecenter, 
en havekoloni og den kommunale skole. 
Det officielle navn, Fredens Sogn, har 
aldrig vundet indpas i andre sammenhænge 
end de rent kirkelige. Og i folkemunde er 
Skibhuskvarteret det udødelige navn.

Kirkens liv er cyklisk. Jul, påske, 
himmelfart og pinse. Dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelse. I historiens store 
maskine er Fredens Kirke kun et mikrosko-

Arkitekten ønskede, at hans kirke skulle hedde Set. Hans Tveje, men beboerne foretrak nav
net Fredens Kirke. Foto: Niels Nyholm 1993.
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Skibhuskvarteret havde et spiritistisk tempel, inden det fik en kirke. Her har de delegerede fra Dansk Spiritist Union taget opstilling foran
Elidians-templet i Annasholmsgade. Foto fra 1918.

pisk tandhjul. Men i 1948 skrev kirken dan
markshistorie. Da landets tre første kvinde
lige præster blev ordineret i Odense, fik den 
ene, Edith B. Petersen, ansættelse her.

Fredens Kirke indviede i 1983 en til
bygning, et sognehus, holdt i den oprindeli
ge stil og bygget med gule mursten, så arki
tekt Jensen-Klint slap for anledning til at 
vende sig i sin grav.

Sognehuset gav kirken en mere ud
advendt profil og bruges til kirkekontor, til 
møder og til aktiviteter som legestue, kor
sang og pensionistgymnastik. Her foregår 
også de populære fyraftensarrangementer 
med fællessang og med kendte personer 
som forsangere.

I kirkens skib hænger naturligvis to 
skibe - i et skibsbyggerkvarter. Det ene er 
en skonnert med navnet “Freden”, bygget 
på Odense Stålskibsværft.

Fredens Kirke har dog aldrig haft 
patent på religionen i sit sogn. Konkurre
rende religioner og sekter har også tag i 
sjælene her som i andre bykvarterer. Store 
og små folkelige bevægelser var under 
industrialismens etablering med til at give 
de nye byboere et ståsted, blandt andre 
Indre Mission, som drev missionshuset 
Ebenezer i Skibhusene.

Da Fredens Kirke blev bygget, havde 
Skibhuskvarteret allerede i et par år haft et 
tempel. “Elidians-templet” stod der over de 

klassiske søjler på et stort hvidmalet mon
strum på hjørnet af Annasholmsgade og 
Henriettevej. Det var medlemmer af Dansk 
Spiritist Union, der her skabte et åndeligt 
parnas.

Det blev imidlertid ikke noget tusind
årsrige, men en kortvarig affære, der endte 
med, at pinsemissionen overtog det besyn
derlige fremmedlegeme.

Pinsekirken residerede i borgen indtil 
1994, da den blev overtaget af Logen Gral 
under Korsridderordenen.
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På græs
Det tog tid, inden Skibhuskvarteret kom på 
omgangshøjde med de servicetilbud, som 
er en selvfølge i andre kvarterer: plejehjem, 
ældrecenter, idrætshal, kulturhus. For i 
Skibhuskvarteret sker der sjældent noget, 
uden at vi selv finder på det.

Uden frivilligt arbejde havde kvarteret 
aldrig fået sit ældrecenter på Marienlund 
Hovedgård og sit sportsanlæg ved Win- 
delsvej.

16.000 arbejdstimer ofrede kvarterets 
beboere, da Boldklubben Marienlyst i 1976 
rejste sit sportscenter med syv baner og to 
haller og flyttede to gader væk fra knolde
banen ved Sandhusvej.

I spidsen stod Ove Sørensen, formand 
for Marienlyst gennem en menneskealder 
(1942-1978).

Kvarterets klub Drenge fra Marienlystgade (den nuværende Marienlystvej) stiftede i 1922 Boldklubben
Marienlyst. Billedet viser et af klubbens tidligste hold. Privatfoto.

Fodbold er for Skibhuskvarteret, hvad 
hasardspil er for Las Vegas. Et alternativ til 
druk - på Remo Bar, Vikingen og Vognhju
let eller de nedrevne Skibhuskroen og 
Momsen.

Da bolden begyndte at bejle, blev 
Marienlyst straks kvarterets klub, og den er 
det stadig, selv om også Østre Boldklub og 
Chang frister i periferien. Både håndbold
klubben Stjernen og Odense Rugby Club 
har haft baner i kvarteret, men har opgivet 
deres tag i Skibhusfolket.

Boldklubben 1909 var - indtil udflyt
ningen til Vollsmose - kvarterets divisions
klub, den lå også i periferien, men var 
elsket i Skibhuskvarteret, når den bankede 
OB fra “rigmandskvarteret” sydpå - og 
hadet, når den snuppede de gode spillere 
fra småklubbeme. Kærligheden var dog i 
højsædet, da Bl909 vandt danmarksme
sterskabet i 1959 og 1964. Da blev der 
plantet røde B1909-flag i altankasseme på 

Døckerslundsvej og i Kochsgade, og dren
ge fra Set. Hans Skole svigtede på det 
skammeligste Boldklubben Marienlyst og 
valfartede ned til “de røde” i Kochsgade, 
denne bogs forfatter inklusive.

Men vi vendte hjem igen - til Bold
klubben Marienlyst, der bærer Skibhus
traditionen inde under de hvide bluser og 
røde shorts. Det er Marienlyst, der er født af 
kvarteret og vokset op med det. Drenge på 
Marienlystvej (som dengang hed Marien- 
lystgade) stiftede klubben i 1922, fire år 
efter værftets åbning, og den fik i 1928 
baner på jord, der var A.R Møllers, på hjør
net af Skibhusvej og Sandhusvej.

Marienlyst blev stedet, hvor arbejder
ne kunne løslade den sanselighed, der var 
indespærret i det monotone fabriksliv. Her - 
som i alle andre kvartersklubber, der opstod 
under industrialismens fremmarch og fol
kevandringen fra land til by - kunne Skib
husfolket genoprette en slags landsbyfæl

lesskab. Indforståede kampråb, fælles vit
ser, myter og anekdoter, øgenavne, klubnå
le, emblemer og fælles klubdragt blev ritu
elle symboler på, at man tilhørte det 
nyskabte fællesskab. En samhørighed, der 
også havde udgangspunkt i et fælles socialt 
og politisk ståsted og blev en modpol til 
borgerskabets klubber, i Odense primært 
OB.

Marienlyst blev et typisk hjemme
banehold med en aggressiv, upoleret spille
stil og en frygtet, ofte stenhård knoldebane 
ved Sandhusvej. Viljen til at vinde var stor, 
for hvor fik man ellers sejre?

Marienlysts udvikling er som kvarte
rets udvikling. Mest på det jævne, men 
med små højkonjunkturer. Bømerigdom- 
men i kvarteret, især de store efterkrigs
årgange, betød, at Marienlyst i årene 1952- 
1957 voksede fra ca. 400 til knap 700 med
lemmer. Klubben ekspanderede i alle ung
domsrækker, men den sportslige succes,
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Marienlyst på vej til fodboldkamp på landet. Privatfoto fra 1926.

der blev andre nybyggerkvarterer som 
Hvidovre og Brøndby til del, tilfaldt aldrig 
Marienlyst, som blev den evige Fynsserie- 
klub. Der findes næppe andre danske fod
boldklubber, der altid har befundet sig i den 
øverste lokale serie plus/minus ét trin. I lav

konjunkturer kørte elevatoren ned i Serie 1, 
men altid op igen. I gyldne tider nåede 
Marienlyst op i den laveste division, eller 
Danmarksserien, som den kaldes i dag.

En sådan glansperiode nød Marienlyst 
i 1930’eme. Tiderne blev indvarslet med to 

meriterende pokalfinalesejre over selveste 
OB - i 1929 og 1931. Marienlyst opnåede i 
1930’eme et par sæsoner i divisionerne, 
men trods den kollektive kraft og vilje kun
ne klubben ikke på længere sigt stå distan
cen. OB, Bl909 og B1913 satte sig på det 
fynske flæsk.

Eget tipsselskab

Uden for banen lavede Marienlyst til 
gengæld sit store scoop i 1946. Med for
mand Ove Sørensen som primus motor 
oprettede klubben det første tipsselskab i 
Danmark. Selskabet blev drevet i Ove 
Sørensens lejlighed på Emilievej og blev 
efterhånden kendt i store dele af landet. Fra 
nær og fjern kom postsække med kuponer.

Tipningen fortsatte i tre år, indtil Dansk 
Tipstjeneste blev oprettet og fik monopol 
på tips. På de tre år tjente Marienlyst ca. 
40.000 kroner, som dengang var en for
mue. Pengene blev brugt til klubbens drift 
og til at bygge et fornemt murstensklubhus, 
der ligeledes vakte opsigt i hele landet, da 
frivillige Marienlyst-folk i 1952 lagde sid
ste hånd på værket. Kendte divisionsklub
ber havde dengang ringere faciliteter.

Marienlyst banede sig også i 1955 vej 
til de store avisoverskrifter. Klubbens før
stehold bestod udelukkende af spillere, der 
arbejdede på Stålskibsværftet. Det var i sig 
selv en avishistorie værd. Men resultaterne 
talte for sig selv: Efter en 3-1-sejr over B93 
fra Købenavn nåede Marienlyst frem til 
Landspokaltumeringens ottendedelsfinale 
og skulle spille mod selveste AB med 
Knud Lundberg og co.

“Den lille klub med den store vilje,” 
skrev aviserne. Men AB fra 1. division var 
dog for stor en mundfuld. 7600 tilskuere 
så Marienlyst tabe med 9-1 på Østerbro 
Stadion.
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1962 blev et forunderligt år for Mari
enlyst, der var rykket op fra Fynsserien til 
den daværende 4. division. Ikke en eneste 
gang gik Marienlyst sejrrig fra banen i den 
turnering. Men i Landspokaltumeringen 
lavede klubben på ny ravage og nåede 
ottendedelsfinalen efter sejre over Viboig og 
Randers.

Næste sportslige højdepunkt nåede 
Marienlyst fra 1980 til 1983, da det blev 
til fire sæsoner i Danmarksserien. Klubben 
indførte da “semiprofessionelle” gavecheck- 
tilstande. Men elevatoren kørte tilbage til 
Fynsserien, hvor Marienlyst ser ud til at 
have fast abonnement.

Marienlyst har også sendt rockbølger 
ud over det fredelige kvarter. Klubbens 
boldbaner lagde i 1994-1996 græs til tre 
endags-festivaler med kendte navne som 
Status Quo, The Corrs, Shubidua, Dizzy 
Mizz Lizzy m.fl.

Andre sportsgrene end fodbold har 
stukket fødderne indenfor i Marienlyst. Tid
ligere har håndbold, bordtennis, badminton 
og aerobic været på programmet.

Da Marienlyst i 1976 flyttede ind i sit 
nye center, fik den også volleyball på net
hinden. Netop volleyball har sat Marienlyst 
på landkortet, idet klubben vandt dan
marksmesterskabet for herrer i 2005 og har 
genvundet det flere gange. Sin første inter
nationale titel hjemførte Marienlyst i 2009, 
da klubben vandt det nordiske mesterskab i 
herrevolleyball.

Så nu bugner pokalskabet i klubloka
lerne, hvor der også hænger et flag med tek
sten “Årets bømefodboldklub på Fyn 2007” 
og et skilt med sloganet “Sejre kommer og 
går - men BM-ånden består”.

Boldklubben Marienlyst har i 2009 et 
medlemstal på 712.

Boldklubben Marienlyst havde i 50’erne sit hidtil største medlemstal. Billedet af BM-drenge
i hvide bluser er fra klubbens sommerlejr i Ringe. Privatfoto fra 1953.

Knoldebanen på Sandhusvej var frygtet af enhver modstander. Her tørner Marienlyst og 
Middelfart sammen i en Fynsseriekamp i 1959.
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Volleyballspillerefra Marienlyst jubler efter at have vundet det nordiske mesterskab i Falkenberg, Sverige. Foto: A WB 2009.
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Skibhusfolk på landsholdet
Fodboldstjemer kan Skibhuskvarteret også 
byde på. Den mest kendte er OB’eren Jør
gen Leschly, som var lærer på Set. Hans 
Skole fra 1946, indtil han i 1949 blev pro
fessionel i Italien. Da han seks år senere 
vendte hjem som italiensk mester hos 
Milan, underviste han endnu et år på Set. 
Hans Skole. Og han bosatte sig i en villa på 
Ibsensvej med Studebaker-dollaigrin i 
garagen.

Jørgen Leschly spillede 14 kampe for 
det danske landshold og var venstre wing 
og målscorer på Wembley, da Danmark 
vandt bronzekampen ved OL i 1948. 
Leschly og frue boede de senere år i en lej
lighed i Døckerslund. Han døde i 1999.

En indfødt Skibhusdreng var med i 
truppen, da Danmark vandt sølv ved OL i 
1960. B1909’s elegante innerwing John 
Danielsen, der spillede 27 A-landskampe, 
kom til verden på Henriettevej i 1939 og 
voksede op i Holmegården på Skibhusvej 
61. Danielsen tog realeksamen på Set. Hans 
Skole i 1957, debuterede allerede året efter 
på det danske A-landshold og spillede i 
årene 1965-70 for Werder Bremen i den 
tyske bundesliga.

Flere af de røde 1909’ere kom fra 
Skibhuskvarteret, da klubben havde sin 
guldalder i 60’erne, og både Erling Linde 
Larsen fra Døckerslund, Mogens Berg fra 
Damhus vej, Bruno Eliasen fra Kochsgade 

og Palle Kähler fra Heltzensgade kom på 
landsholdet.

Kvarterets egen klub, Marienlyst, har 
været leverandør af mange glimrende spil
lere til større klubber, men kun en enkelt 
nåede landsholdet, nemlig Kaj Andersen, 
der skiftede til B1913 og fik to landskampe 
i 1963.

Til gengæld har Marienlysts opvis
ningsbane lagt græs til en enkelt lands
kamp. Dansk Boldspil-Union henlagde i 
1989 kampen mellem Grækenland og Hol
land til banen på Windelsvej. Det var dog 
ikke Gullit og Van Basten, der gav opvis
ning - men spillere under 16 år i EM-slut- 
runden for juniorspillere.

6. ’2^3*« amtre nan
KAJ ANDERSEN
VMr Kl-S

Også i Skibhuskvarteret åd drengene sig hver morgen mæt i havregryn for at få Foska-billeder af de kendte fodbold-koryfæer. Serien er fra 
1958-60, da alle Odenses topklubber havde Skibhusfolk med på holdet.
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OL-svømmeren 
fra Thurøgade

“Der gik to køer og græssede. Jeg kunne 
ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at 
jeg skulle bo der. Det var på landet den
gang.”

Jytte Hansen var skeptisk, da hendes 
forældre i 1940 besluttede at flytte til Thu
røgade 3. Hendes far var smed på værftet. 
Da han fik chancen for at låne penge af 
A.P. Møller, valgte han at bygge hus på en 
af skibsrederens grunde nær arbejdsplad
sen. Jytte kom på Set. Hans Skole og blev 
senere et af Skibhuskvarterets mest kendte 
sportsnavne. Hun gik til svømning på Klo
sterbakken, i svømmeklubben Frem, og 
blev udtaget til De Olympiske Lege både i 
1948, 1952 og 1956. Bedst gik det i 1952 i 
Helsinki, hvor hun blev nummer 5 i 200 
meter brystsvømning. Desuden vandt hun 
sølv ved Europamesterskabeme i 1954.

Jytte giftede sig til efternavnet Nielsen 
og stiftede hjem på Døckerslundsvej 184.

Rummanden 
på Skibhusvej

Nej. Vi har ikke haft rummænd boende i 
Skibhuskvarteret. Men vi har haft én på 
besøg.

Selveste Jurij Gagarin, den sovjetiske 
folkehelt, blev i september 1962 kørt på 
æresrunde i Danmark. Og minsandten om 
ikke værten, borgmester Holger Larsen, fik 
ruten lagt ud i sit eget kvarter.

Vi Skibhusbøm kippede med danne
brogsflagene af papir, mens vi stod på for
tovet ved Set. Hans Skole og følte det pro
minente besøg lige så fantastisk, som at den 
sovjetiske kosmonaut året før havde fløjet 
rundt om jorden på 108 minutter.

Sangfuglen 
fra Marienlystvej

Hele fem førsteklasser af efterkrigsbøm 
marcherede ind i klasseværelserne på Set. 
Hans Skole i august 1960.1 en af klasserne 
gik Pia Nielsen, og hende var der ikke rig
tigt nogen, der lagde mærke til. Senere 
brugte hun sit mellemnavn, Raug, og blev 
en kendt sanger og sangskriver. Hun har 
f.eks. komponeret musikken til “Jeg vil 
male dagen blå”.

“Jeg kom i den skole, min mor havde 
gået i og min mormor før hende. Når jeg nu 
tænker på det, er det en tryg følelse af kon
tinuitet. En fornemmelse af at høre til,” 
siger Pia Raug.

Hun blev født i 1953 i et tvillingehus, 
Marienlystvej 13. “Det havde været mine 
oldeforældres hus, men jeg husker det som 
mormors hus.”

Pias mor arbejdede på kontor hos 
Thrige. Hendes far var gøgleren Ib Raug, 
der senere spillede på sav i Fynsk Harmo
niforvirring.

Minder fra Marienlystvej skinner 
igennem flere steder i Pia Raugs tekster.

Dine fingre er som blade 
krokus i min barndoms gade 
uden for hegnet - som ingen ejer 
Sådan skriver hun i “Tanker til Adam” 

fra 1983.
Pia gik på Set. Hans Skole de før

ste tre skoleår. Derefter flyttede familien fra 
Marienlystvej, og hun kom på Korsløkke
skolen.

Om Marienlystvej har hun skrevet:
“Gaden betød rundbold i de blå timer, 

hvor gadelygterne tændtes som søvnige 
øjne i mørkningen. Glade råb der gjaldede 
mellem venlige huse. Gaden betød at hop
pe paradis, når man havde fundet en god 
kridtsten. Gaden betød den første visdom. 
Gaden betød det første kys.”

LO-formanden 
fra Tolderlundsvej

Hans Jensen, LO’s formand fra 1996 til 
2007, fik sin fagpolitiske grundskoling i 
Skibhuskvarteret.

Han blev født i et arbejderhjem på 
Tolderlundsvej 68, første sal. Faderen var 
Carl Jensen, formand for Blik- og Rørar
bejderforbundet i Odense.

Hans blev udlært i Blikkenslagernes 
Andelsselskab i Thorkildsgade, men enga
gerede sig tidligt i det faglige arbejde. I 
1981 blev han forbundsformand, i 1987 
næstformand i LO og i 1996 formand.

“Noget, der stadig står lysende klart 
for mig, var blandingen af boliger og 
arbejdspladser i Skibhuskvarteret. Sådan 
bygger man ikke kvarterer i dag. Der var et 
hav af arbejdspladser omkring Tolderlunds
vej og havnen, og jeg husker tydeligt, når 
værftarbejdeme cyklede hjem i kolonner. 
Mange af arbejdspladserne er væk, men 
ellers synes jeg, at kvarteret ligner sig selv,” 
siger Hans Jensen.

Tv-værten på 
Bøgebjergvej

I massemediernes tidsalder har Skibhus
kvarteret fået nye berømtheder. En af dem 
er tv-værten Line Baun Danielsen, som i 
nogle år boede på Bøgebjergvej 18.

“I Skibhuskvarteret oplevede jeg et 
helt anderledes miljø end i resten af Oden
se. Der er ånd og sjæl. Det er et miljø, der 
lever i kraft af, at det er en by i byen. Det er 
upoleret og uspoleret, og der er en passende 
blanding af unge og gamle. Skibhuskvarte
ret har alt,” siger Line Baun Danielsen.
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De ældre ka’ selv
Først hed det alderdomshjem. Så hed det 
plejehjem. Nu hedder det ældrecenter. Men 
uanset de forskønnende omskrivninger 
lader det sig ikke skjule, at også Skibhus
folk bliver ældre. Og at de også på det 
punkt stod sidst i køen, da Odense Kommu
ne delte faciliteter ud.

Trods købstadstørrelse fik Skibhus
kvarteret sit første plejehjem så sent som i 
1980, da Marienlund Plejehjem gav plads 
til 54 beboere på hjørnet af Drejøgade og 
Skibhusvej.

Ti år senere var sølvbryllupskvarteret 
blevet til et guldbryllupskvarter, og pleje
centret Set. Hans Parken med 40 boliger 
åbnede på hjørnet af Sprogøvej og Skib
husvej.

Odense Kommunes socialforvaltning 
måtte efter en undersøgelse i 1982 erkende, 
at Skibhuskvarteret ikke blot var overforsy

net med pensionister. Næsten en tredjedel 
af befolkningen havde passeret 60 år. Men 
hvad værre var: En femtedel af pensioni
sterne boede i boliger, som ikke var ældre
venlige, konstaterede kommunen og beslut
tede at bygge flere tidssvarende ældreboli
ger.

Forhenværende murer Carl Christian 
Hansen, 88 år, blev i Fyens Stiftstidende 
trukket frem som et typisk eksempel på en 
pensionist i en ældrefjendtlig bolig med 
toilet på gangen og bad i kælderen. Han 
havde ikke været uden for sin lejlighed i et 
par år. Benene var slidt op.

“I bad? Hvordan skulle jeg komme 
derned? Nej, jeg har min hjemmehjælper, 
og sammen klarer vi mit bad. Det er etage
vask ved køkkenvasken. Nogle gange er 
bentøjet så dårligt, at jeg ikke kan lave 
mad”.

Samme år tog pensionister i Skibhus
kvarteret sagen i egen hånd.

De dannede en “vennetjeneste” for 
ældre med behov for praktisk eller anden 
hjælp, lige fra håndværksmæssig assistance 
til social kontakt. Ældre skulle hjælpe 
ældre - eller blot gå en tur med en ensom. 
Solidaritet på Skibhusmanér.

Odense Kommune omlagde i 80'erne 
sin ældrepolitik. Der skulle ofres flere res
sourcer på ældreboliger og lokalt miljøar
bejde end på plejehjem.

Ældreboliger skød op på tomme 
grunde i kvarteret.

Det mest iøjnefaldende byggeri ven
der ryggen til fortovet på hjørnegrunden 
Buchwaldsgade/Skibhusvej. Senere har 
kvarteret fået ældreboliger ved Nørrevæn- 
get og på Sprogøvej.

Forpagter Buch styrede med sin stok Marienlund Hovedgård, da den tilhørte A. P. Møller. Foto: ca. 1932.
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Odense Kommune tilskyndede de 
ældre til at danne lokale ældrekomiteer, der 
skulle styrke deres ansvarlighed over for 
sig selv og hinanden. Især i Skibhuskvarte
ret blev der eksperimenteret med den nye 
selvhjælpspolitik, der var 80’ernes sparefif- 
fige alternativ til 70’ernes behandlersam
fund.

Ældre gav Marienlund 
anden ungdom

Som led i selvhjælpspolitikken overdrog 
Odense Kommune i 1985 Marienlund 
Hovedgård til kvarterets ældregruppe. Den 
fik 1,6 millioner kroner til at restaurere og 
ombygge gården til et moderne aktivitets
center.

Marienlund Hovedgård ligger som et 
levn fra landsognet, omgivet af de marker, 
som ejeren, A. P. Møller, ikke nåede at 
udstykke, da han forsynede sine værftarbej
dere med boliger.

A. P. Møller-koncernen ejede Marien
lund indtil 1982, og grundlæggeren over
nattede undertiden på gården, når han hav
de ærinde på sit værft i Odense.

Nu er det nogle af værftkongens tidli
gere undersåtter, der regerer på Marienlund 
- eller på Skibhuscentret, som er gårdens 
nye navn i en tid, da ethvert hus efterhån
den er et center.

40 pensionister lagde over 16.000 
gratis arbejdstimer, og i 1988 kunne de ind
vie gården som en tiptop moderne ældre
oase med cafeteria, billardstue, motionsrum 
osv. De snedkererede, de satte fliser op, de 

støbte, de syede gardiner, og de lagde nyt 
tag. Men først og fremmest fik de ansvar, 
livsindhold og sammenhold.

Mens arbejdet stod på, fortalte nogle 
af de frivillige, hvad det betød for dem at 
ombygge Marienlund.

Arne Petersen, tidligere skibsbygger 
på værftet: “I dag kan man gå på efterløn 
allerede som 60-årig. Det kan give gnidnin
ger i hjemmet, når manden pludselig er 
hjemme hele dagen”.

Willy Pedersen, der kaldes overgade
fejer, fordi han har været gadefejer i Over
gade: “Det er så hyggeligt at komme hero
ver og møde nye mennesker. Jeg siger tit til 
mutter derhjemme: Hvad skulle jeg have 
gjort, hvis der ikke var Marienlund. Nogle 
gange kommer mutter også herover og gør 
rent, og så bliver vi her hele dagen”.

A.P. Møllers tidligere undersåtter og andre pensionister byggede i 1980 ’eme Marienlund Hovedgård om til et aktivitetscenterfor ældre.
Foto: Niels Nyholm 1990.



Skibhuskvarterets pensionister har fået nyt livsindhold og nyt samlingssted på Marienlund. Foto: Niels Nyholm 1990.

Jørgen Jensen, tidligere undermester 
på værftet: “Jeg havde været gift i 40 år, da 
jeg blev fyret fra Lindø som 58-årig. Jeg 
var undermester og var vant til at komman
dere med folk. Det havde været et travlt liv, 
og så pludselig skulle jeg være hjemme 
hele dagen. Det gik helt skævt. Jeg gik 
totalt i stå. Sad bare hjemme og var bitter. 
En dag lokkede min kone mig over på 
Marienlund. Her mødte jeg mange af mine 
gamle arbejdskammerater fra Lindø, og 

hurtigt fandt jeg mit gamle humør igen. 
Hvis jeg ikke var kommet herover, var mut
ter og jeg helt sikkert ikke blevet sammen”.

De ældres frivillige arbejde på Mari
enlund fik medieopmærksomhed i både 
aviser, radio og fjernsyn. Sågar TV-Avisen 
og en radiostation fra Canada fandt vej til 
gården ved Skibhus vej.

Men de ældre kan også selv lave 
fjernsyn. Olde-fjernsyn kalder de det. Skib
huskvarterets ældrekomite havde i 1989 

premiere på sin første tv-udsendelse, opta
get i samarbejde med medieværkstedet Bil- 
ledfabrikken og udsendt på en lokal fjern
synskanal.

De ældre Skibhusfolk lærte både at 
interviewe og at optage lyd og billeder. 
Deres første udsendelse handlede naturlig
vis om Skibhuscentret, kvarterets nye stolt
hed.

Skarntyder forgår ikke så let.
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Rådmanden fra Ankergade
Mange ældre kalder hende for “Christian 
Ydervægs datter”.

De fleste kender hende som tidligere 
rådmand Ruth Larsen.

Hun så dagens lys i Unsgaardsgade i 
1943. Flyttede som syvårig til Ankergade 
og som 21 -årig til Skibhusvej 203.

“Min far blev kaldt Christian Yder
væg. Han var skibsbygger på værftet. Øge
navnet fik han, da han byggede vores hus i 
Ankergade. Det var et lille hus på 80 kva
dratmeter, men det havde ti ydervægge,” 
griner Ruth Larsen. “Der var både vin
kelstue og hall.”

“Det var et dejligt kvarter. Meget spe
cielt, fordi det var så domineret af nogle få 
store arbejdspladser. Alle havde et familie

medlem, der arbejdede på værftet, på Thri- 
ge eller på Haustrup.”

“Når der var stabelafløbning på værf
tet, myldrede vi ud over markerne. Det var 
et stort tilløbsstykke. Vi vidste jo på for
hånd, hvornår skibene løb af stabelen. Så 
var mange havelåger i kvarteret nymalet 
med værftets lyseblå farve. Arbejderne fik 
den maling, der var tilovers.”

“Kvarteret var præget af et stort sam
menhold og en stor homogenitet. Ingen 
skilte sig ud. Vi boede tilmed ret ens - bort
set fra at vores hus havde flere ydervægge 
end de andre!”

“Jeg tror, at kvarteret har skabt en 
særlig Skibhus-mentalitet. Vi skulle bevise, 
at vi kunne selv. Det er mit indtryk, at man

ge, der stammer fra Skibhuskvarteret, har 
taget en særlig viljestyrke med sig.”

Ruth Larsen gik på Set. Hans Skole. 
Den mindes hun med skræk og afsky, som 
så mange andre. “Skolen var meget autori
tær. Der var mange midaldrende og ældre 
lærere, som hænderne sad løst på. Jeg har 
fået eftersidninger, også i den grad. Da jeg 
fik en ung lærer, som snakkede med os ele
ver i stedet for bare at klappe os et par på 
skrinet, blev jeg dybt overrasket. Det var 
ikke almindeligt.”

Ruth gik ud af 4. mellem, som det hed 
dengang. Som 15-17-årig arbejdede hun 
som “æskepige” på Æskefabrikken Fiber 
på Baumgartensvej og kom derefter i lære 
som teknisk tegner på Odense Stålskibs
værft.

Med sig ud af Skibhuskvarteret bragte 
hun en socialdemokratisk grundholdning 
og en socialpolitisk interesse. Og en dag 
var det pludselig hende, der stod med 
ansvaret for den sociale retfærdighed i 
Odense Kommune. Hun var rådmand for 
socialpolitikken fra 1990 til 2003.

“De ældre har boligmæssigt haft det 
skidt i Skibhuskvarteret. De har fået det 
bedre, men der er stadig behov for ældrebo
liger og for renovering af mange af de gam
le huse,” sagde hun om barndommens 
gader, mens hun var rådmand.

Ruth Larsens barndomshjem i Anker
gade er senere revet ned, og et nyt hus er 
opført på grunden.

Ruth Larsen foran barndomshjemmet med 
de ti ydervægge. Foto: Niels Nyholm 1993.
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Kultur med lille k

Den mandhaftige kromutter (Anna Knudsen) jagter sin underkuede mand (Frits Jensen) i Skibhusspillets episode om Restaurant “Røven ” i 
Skibhusene. Foto: Ole Bagger, Fyns Presse Foto.

Kultur er vaner, sagde Hartvig Frisch, tidl. 
minister. Så efter den definition har Skib
huskvarteret fra sin fødsel haft masser af 
kultur. Men hvad angår kultur i ordets mere 
gængse betydning, har kvarteret indtil de 
seneste år lidt af underforsyning.

Det var ikke her, Odense byggede 
sine forsamlings- og koncerthuse, da den 
borgerlige finkultur havde sin guldalder. 
Og det var heller ikke her, Odense byggede 
sine kunst- og kulturcentre, da den slags 
blev mondænt i 80’erne. Statuer har vi 
ingen af - men et enkelt oldtidsfund er dog 
gjort: En grav fra den ældre jernalder med 

tre romerske bronzekasseroller kom til syne 
ved Annasholm i 1898.

Nej, kultur er først og fremmest 
noget, vi selv laver i Skibhuskvarteret. 
Sølvbryllupspræget er på vej ud, nybagte 
børnefamilier er etableret eller flyttet til, og 
de fører andre værdier ud i livet end deres 
forfædre, der havde nok at gøre med at 
skaffe familien brød og bil.

Kvarterssammenholdet, der prægede 
nybyggerfasen, blev undermineret fra alle 
sider, da hækkene voksede, da butikker luk
kede, da fjernsynet afløste tovejskommuni
kationen, og da værftet flyttede. Men beho

vet for fællesskab fandt nye redningsplan
ker.

Boldklubbens bankospil kan udfylde 
tomrummet, men mere kreative aktiviteter 
begyndte i 1980’eme at optage Skibhusfol
ket. Det er delvis lykkedes at genrejse den 
særlige kvartersidentitet, der prægede ny
byggertiden.

Skibhusvej foreningen udgav i 1982 et 
lille jubilæumsskrift i anledning af 50-året 
for landsognets indlemmelse i Odense 
Købstad. Og foreningen fremstillede gen
nem 12 år særlige Skibhusplatter, der pyn
ter i dc små hjem.
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Skibhuskvarteret fik i 1986 sin egen 
beboerforening, Set. Hanserne, der bl.a. 
holder foredragsaftener, beboerfester og 
aktivitetsdage. Et udtryk for stigende sam
hørighed i kvarteret er det også, at Bold
klubben Marienlyst, Set. Hanserne, Skib
husvejforeningen og Set. Hans Skole cirka 
en gang om året holder fælles aktivitetsdag 
med marked, gadefodbold, motionsløb og 
skoleidræt m.m. I 1991 foregik det under 
titlen “Skibhuskvarteret leger og fester”.

Beboerforeningen Set. Hanserne har 
knopskudt et amatørteater, SHAT (Set. 
Hansernes Amatør Teater), der tager aktu
elle emner under behandling. SHAT opførte 
således i 1993 i Sognehuset ved Fredens 
Kirke en forestilling om racisme, et fæno

men, der også er trængt ind i Skibhuskvar
teret i takt med, at flygtninge og indvandre
re har overtaget nogle af kvarterets huse, 
lejligheder og butikker.

Kritisk Oplysnings Forbund slog sig i 
1989 ned i forladte industribygninger i 
området mellem Nørrevænget, Buchwalds- 
gade og Skibhusvej. Her har KOF skabt et 
undervisnings- og kulturhus med lokaler til 
møder og fester. Teatergruppen Gadesjak
ket havde i en periode hjemsted i Skibhus 
17:48.

Af stor betydning for Skibhusfolkets 
selvforståelse og identitetsfølelse var det, at 
godt 100 lokale teaterentusiaster i 1991 
opførte et egnsspil i forbindelse med den 
odenseanske kulturfestival “Byen i bevæ

gelse”. Under ledelse af instruktør Lena 
Bjørn og medarbejdere fra Gadesjakket sat
te teaterfolkene fokus på syv markante 
episoder i kvarterets historie: Kronprins 
Frederiks besøg på “Røven”, pramfarten på 
Odense Fjord, Professor Labri på Enig- 
hedsvej, en skoledag i 1920’eme, “kone
snak” ved en fælles vandpumpe i 
1930’eme, krisen på værftet i 1932 og ind
lemmelsesdramaet i 1932. Skibhusspillet 
formede sig som en to og en halv times 
vandring og bustur rundt i kvarteret.

Vi vil kende vores fortid, og vi vil godt 
være den bekendt. Kald os bare skarntyder. 
Der er også krudt i ukrudt.

Lad denne bog være endnu et skridt ud 
af historieløsheden.

Vandgangsbassin. Tre bolde, fem kroner 
Folkekultur under en grundlovsfest på 
Marienlystcentret.

Foto: Niels Nyholm 1983.
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På vers

Af Sankte Hanses guld

Sunget ved indlemmelsesfesten 1932 i 
Næsbyhoved Skov.

Af Sankte Hanses guld 
biir byens kasse fuld 
fallit de går og rent de mister deres huld 
og lejerne ta’r væk 
de flygter helt af skræk 
det koster millioner,ja I vil få smæk 
tja, sådan sagde “Stiften”, 
men næste dag den skreg 
at gamle Odense, ak ja, 
vil gå den samme vej 
Det var jo pænt og sødt 
af “Stiften” - men for blødt 
se den slags sludder skriver man - 

når man ser - rødt!

I sommersol ved den 
hvide hest

Skrevet til Skibhusspillet 1991.

Nu vi takker for i dag, vort spil er slut 
så hør nu vor salut 
med tju og bang 
nu er gælden stor herude i Sankt Hans 
som skik er her til lands 
syng nu en sang:
Fra Nørrevænget til Bogø Strand 
der ligger vores kvarter 
en munter sang skal nu lyde 
fra alle som bor i Skarntyde 
den bedste plet her i vores land 
hvad kan man ønske sig mer 
vi vil allesammen os fryde 
fordi vi hører til her.

Så kom vi da til bys 
får vand og gas og lys 
til byens takster, vand jo hårdt vi savnet nys 
før valget næste år 
forbedres vore kår 
thi før han skal på valg 

borgmestren travlt nok får 
og hvis han får det ikke, 

tja så er han kaput 
så ved vi nok, mod hvem 
vi bruger vores krudt 
thi vi har emner nok 
da allermindst en stok 
med både pære, mave og borgmesterstok.

Sankte Hanses landsogn er et dejligt sted, 
og vi der fulgte med, 
vi kunne se
at herude er der både saft og kraft 
det har vi nu altid haft 
så syng nu te’:
Fra Nørrevænget til Bogø Strand 
der ligger vores kvarter 
en munter sang skal nu lyde 
fra alle som bor i Skarntyde 
den bedste plet her i vores land 
hvad kan man ønske sig mer 
vi vil allesammen os fryde 
fordi vi hører til her...

Indlemmelsen

Lejlighedsvise skrevet i anledning af Oden
se Kommunes indlemmelse af Set. Hans 
Landsogn i 1932. Ukendt forfatter.

I Odense er der til dagligdags 
jo ikke så megen ballade og stads 
men engang imellem så går karrusellen 
det hænder om end det er meget sjælden 
forleden indtraf det øjeblik 
da de en kommune indlemmet fik 
de fik den forærende værsågod 
de sagde nej, men Dahlgaard sagde jo 
og borgmesteren drog 
til sin store beklagelse 
forleden dag ud til overtagelse 
nå, det gik storartet, som bekendt 
her er den tale han holdt - omtrent: 
Ærede nye borgere her 
jeg hilser jer alle hver især 
odenseanere må jeg jer vel kalde 
jeg ønsker at pokker havde jer alle 
vi har ikke haft bud efter nogen af jer 
og vi vil forbistret nødig hajer 
men vi skal jo hajer, det er beklageligt 
i Odense havde vi det så behageligt 
ved byrådsvalget de allerfleste 
stemte jo på den rigtige liste 
for socialister vi ryddede bulen 
de var lige så sjældne som fluer i julen 
og nu får vi jer - og I er vist dyre 
og I er så røde som fynske tyre 
nu venter jeg skatteprocenten går frem 
fra 3,4 til 3,5 
det er en katastrofe for staden 
og I er skyld i balladen 
for jer har vi slet ingen sympati 
men desværre kunne vi ikke slippe fri 
vi sidder med smerten, 
og Dahlgaard med skammen 
hjertelig velkommen allesammen.
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Skibhusspillet var en kombineret teaterforestilling og kvartersvandring. I episoden om den fælles vandhane ved Nørrevænget var indlagt en 
sang, “Konerne på Skibhusvej”. Foto: Michael Bo Rasmussen, Fyns Presse Foto.

Konerne på Skibhusvej

Skrevet til Skibhusspillet 1991. Om den 
manglende vandforsyning, dengang Odense 
Købstad nægtede at føre ledninger ind i 
husene i Skibhuskvarteret. Konerne fra 
Skibhusvej måtte tappe ved en fælles hane 
ved bygrænsen. Gadenavnene i sangen skal 
tages med et gran salt. Husene i “A. P. 
Møllers Villaby” havde vand i hanerne, og 
nogle af de nævnte gader er først bebygget 
senere. Men meningen er god nok!

Vi kommer her til hanen 
for hjemme har vi ikke vand 
når vi skal læske ganen 
vi kommer med vor spand 
vi er konerne fra
Skibhus vej, Margrethe og Helenevej 
fra Damhusvej og Døckerslund 
fra Ibsens og Irenevej 
vi kunne gerne ønske os 
en ledning ku’ nå frem 
så vi ku’ tappe vandet selv 
i vores eget hjem.

Vi slæber koks i spande 
og fodrer vores kakkelovn 
besværligt må vi sande 
her i Skarntyde Sogn 
vi er konerne fra
Skibhusvej, Margrethe og Helenevej 
fra Damhusvej og Døckerslund 
fra Ibsens og Irenevej 
vi kunne gerne ønske os 
en ledning ku’ nå frem 
så varmen kunne bli ’ central 
i vores eget hjem



Petroleum vi køber 
så vi kan fylde lampen op 
ustandselig vi løber 
ak - si ’r det aldrig stop 
vi er konerne fra
Skibhus vej, Margrethe og Helenevej 
fra Damhusvej og Døckerslund 
fra Ibsens og Irenevej 
vi kunne gerne ønske os 
en ledning ku’ nå frem 
så vi ku’ få elektrisk lys 
i vores eget hjem

Men en ting vil jeg sige 
vi ta’r ved dag og nat vor tørn 
på en ting er vi rige 
vi har en masse børn 
vi er konerne fra
Skibhus vej, Margrethe og Helenevej 
fra Damhusvej og Døckerslund 
fra Ibsens og Irenevej 
vi kunne gerne ønske os 
at Odense sa’ ja 
så vi ku’ bli’ en del af dem 
det vil vi gerne ha.

Værftarbejder-rap

Skrevet til Skibhusspillet 1991

På en arbejdsplads som vor 
skal du hør’ hvordan det går 
øgenavne har vi alle 
som det nu engang kan falde 
disse navne som vi kender 
viser at vi er blandt venner 
hør nu efter og giv agt 
så skal vi få dem alle sagt.

Kongen, Præsten, Generalen 
Sheiken er en stor charmør 
Krykken, Skyggen, Mågeungen 
Svigermor med højt humør.

På en arbejdsplads som vor 
her kan tonen være hård 
tonen den er helt vor egen 
men du lær’ den hen ad vejen 
fyrene du her skal møde 
hører ikke til de bløde 
hvis du er i vores sjak 
så skal du ta’ en god gang lak.

Skrålaus, Bundstok, Månemøller 
Buster laver altid skæg 
Jordbær, Fistel, Røde Arne 
og så Christian Ydervæg.

På en arbejdsplads som vor 
er vi sammen mange år 
ikke ens som grå soldater 
men som arbejdskammerater 
smed og tømrer, nitter, svejser 
vi ta’r fat til skibet knejser 
altså Poul forstår du nok 
at vi er en broget flok.

Gokke, Lydløs, Maler Valde 
Blege Hans og Fætter Sprut 
Lille Laurits, Store Ole 
listen den ta’r aldrig slut.
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Noter
Side 13: En del af Oliemøllevej findes sta
dig som en sti mellem Skibhusvej 76 og 
78, tæt på Skt. Hans Gade.

Side 19: Når gader og veje i Skibhuskvarte
ret fik navne efter sydfynske øer, skyldes 
det, at Odense Staalskibsværfts grund
lægger, skibsreder A.P. Møller, var født i 
Svendborg. Det fremgår af en skrivelse fra 
Odense Kommunes tekniske udvalg 1933. 
Om det daværende navn Fynsgade skriver 
udvalget: “Da alle vejene på A.P. Møllers 
arealer vest for Skibhusvej og nord for sko
len bedst opkaldes efter de sydfynske øer 
(skibsreder A.P. Møller stammer fra Svend- 
borg), foreslås denne vej kaldt Ærø- 
gade.”Af samme årsag blev Aakjærsgade 
og Vestre Allé døbt om til henholdsvis 
Lyøgade og Drejøgade. (Research: Lasse 
Nielsen).

Side 19: Odense Staalskibsværft A/S opret
tede i 1958 Ejendomsselskabet Lindø A/S, 
som derefter ejede og udlejede værftets 
boliger i Odense, Munkebo og Kerteminde. 
Oprindelig var det en betingelse, at lejerne 
var ansat på værftet, men under de store 
nedskæringer i 1970’eme blev dette krav 
annulleret. Alle har derfor mulighed for at 
leje selskabets boliger. Medarbejdere i A.P. 
Møller-virksomheder har dog fortrinsret. 
Fra 2006 har selskabet solgt ud af boliger
ne.

Side 25-26: Det tidligere kommunekontor 
på Skibhusvej 142 rummer fortsat fore
ningslokaler og kontor for KFUM og 
KFUK. Nærpolitistationen, som flyttede 
ind i bygningen i 1986, lukkede i 1999.

Side 31: Odense Kommune navngav Tra
nevej i 1933. Det tekniske udvalg foreslog 
navnet Thranevej (efter gartner Aage Thra- 
ne, som ejede den jord, vejen er anlagt på), 

men byrådet droppede h’et. Svanevej blev 
navngivet samtidig og er opkaldt efter Sva
nedammen. Hejrevej, Rylevej, Drosselvej, 
Mågevej, Glentevej, Vibevej og Vagtelvej 
er alle opkaldt efter fugle. (Research: Lasse 
Nielsen).

Side 36: Nye vejnavne på markerne mel
lem Skibhusene og Skibhuskvarteret er 
Kranvejen (2007), Sandhusvænget (2007), 
Skibhusmarken (2007) og Skibhus Skovly 
(2007).

Generelt: Skt. Hans Gade staves i dag med 
“k”, mens Set. Hans Skole har fastholdt 
den oprindelige stavemåde. Gadenavnets 
stavemåde blev i 1965 ændret fra Set. 
Hansgade til Skt. Hans Gade.

Side 43: Niels Helveg Petersen (Rad.) var 
økonomiminister 1988-1990 og udenrigs
minister 1993-2000.

Side 45: Buslinjenumrene på Skibhusvej 
og Kochsgade er ændret til henholdsvis 
81/82 og 51/52.

Side 77: Reportage og interview fra H.J. 
Hansens Genvindingsindustri er fra 1992.

Side 83: Kommunerne omkring Odense 
Fjord søsatte i september 1994 en ny kanal- 
og fjordbåd, Svanen.

Side 90-93: Interviews i Sorthusene er fra 
1986 og 1993.

Side 101: Frit Danmarks børnehave på 
Monbergsvej 36 skiftede i januar 1994 
navn til Børnehaven Skarntyden.

Generelt: Odense Stålskibsværft er i denne 
bog stavet med bolle-å. Virksomheden skri
ver officielt sit navn med dobbelt-a.

Generelt: Skt. Hans Gade staves i dag med 
“k”, mens Set. Hans Skole har fastholdt 
den oprindelige stavemåde. Gadenavnets 
stavemåde blev i 1965 ændret fra Set. 
Hansgade til Skt. Hans Gade.

Generelt: Ved citater er benyttet nutidig ret
skrivning.
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