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Den grænseløse bydel
Kan man elske det sydøstlige Odense?

Ja. Men det kan være svært.
Det siges, at mågerne flyver på ryg

gen hen over Odense Sydøst. Og højere 
end andre steder. For at undgå friture- 
og bilos.

I Odense Sydøst mødes gråt og 
grønt.

Her er firesporede asfaltbånd og idyl
liske stier. Grønne områder og åbent 
land. Her er bombastiske betonbygnin
ger og hyggelige boligkvarterer.

Mens andre Odense-kvarterer er ho
mogene, præget af jævnaldrende huse, 
ensartet arkitektur og ensartet social 
sammensætning, er Odense Sydøst et 
af byens mest uhomogene kvarterer.

Er det overhovedet ét kvarter? Næh, 
det er mange små kvarterer, hvor vi 
gemmer os for bilstrømmen til og fra 
indkøbscentre, discountbutikker og mo
torveje. Når vi ikke selv kører på veje
ne eller køber ind i centrene.

Til postdistriktet Odense SØ hører 
både Korsløkke, Ejby, Ejerslykke, Ør- 
bækhave, Søheltekvarteret, Rosengård
centret, Blangstedgård, Tombjerg, Kil- 
lerup, Nørrebjerg, Holluf Pile, Neder 
Holluf, Over Holluf og flere fjernere 
landsbyer, der endnu ikke er blevet for
stæder.

To store spring

Forvandlingen fra landbrugsområde til 
byområde er - i grove træk - sket i to 
store spring.

Første spring blev taget, da Vor Frue 
Landsogn i 1936 blev indlemmet i 
Odense og døbt om til Korsløkke Sogn. 
Da havde sognet ca. 2300 indbyggere. 
30 år senere var indbyggertallet seks- 
doblet.

Næste store spring kom i 1970’eme 
og 80’eme, da helt nye bydele skød op 

længere ude omkring Ørbækvej og gav 
anledning til nye sognegrænser.

I dag bor der ca. 18.000 mennesker i 
Korsløkke Sogn og nabosognet Tom
bjerg, som blev oprettet i 1992.

Odense Sydøst er Odenses diffuse 
bydel. Den har endnu ikke fundet sin 
faste form, men flyder stadig længere 
ud over markerne. Det er den grænse
løse bydel, som æder landbrugslandet 
mod sydøst.

Men også Odense Sydøst vil engang 
stå som et monument over sin tid. Som 
et velfærds-museum af bygninger til 
service, handel og industri samt parcel
huse og boligblokke, tårnhøje eller 
“kilometerlange”, skudt op i masse
bilismens, massebyggeriets og service

Det moderne Odense Sydøst anno 2000. Kort fra Odense Bytrafik.

centrenes tidsalder.
Mange andre storbyer har tilsvarende 

bydele, hvis faderskab kan tilskrives 
bilismen. De er skabt som fortætninger 
ved nye vejkryds uden for byernes 
mere centrale dele.

En bilring

Amerikaneren Burgess forudså i 1925 
den typiske byudvikling. Hans - ganske 
vist forenklede - tese var, at en gammel 
bykerne gradvist omgives af en ring af 
fabrikker, derefter en ring af arbejder
kvarterer og uden om denne ring ’’bor
gerlige” villakvarterer. Yderst kommer 
kvartererne for pendlere. Odense Syd
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øst er en sådan ydre ring. En bilring.
I mange andre byer er de yderste, 

diffuse bydele opstået ”af sig selv”. 
Uden bevidst by- eller samfundsplan
lægning. Sådan er det ikke med byde-

Storbyens tegn er flyttet på landet. Foto: awb 2002.

len sydøst for Munkerisvej. Den blev
født af politikere 
som ønskede et 
snævre bymidte.

Og de gik hånd 

og byplanlæggere, 
alternativ til den

i hånd med forret-

ningsfolk, som også mente, at byen var 
blevet for trang til det bilende folk.

Herude på de sydøstlige marker plan
tede de et byområde, der skulle være 
Odenses andet centrum med boliger, 
erhverv, service og store grønne områ
der. Med et kolossalt konsumcenter, et 
storvarehus og et bugnende butikstorv 
for kunder fra nær og fjern langs den 
osende Ørbækvej, med et universitet, et 
centralbibliotek og en amtsgård, med 
mediehuse, lange lagerhaller, kassefor
mede udstillingshaller og endeløse par
keringspladser samt bilismens og for
stadslivets øvrige følgesvende, døgn
kiosker og pizzeriaer, en burgerrestau
rant med ”drive-in” og et legetøjsma
gasin med selvbetjening.

Bilisme avler mere bilisme. Og flere 
nye firesporede asfaltbånd og udflet
ninger er på vej i området, som for bare 
30 år siden befandt sig et godt stykke 
ude på landet.

Forstadsliv og landlig idyl filtrer sig sammen i Odense Sydøst. Foto: awb 2002.

Dyr og planter

Hele herligheden er anbragt tæt på den 
smukkeste natur, som bilisterne på de 
firesporede veje kun bliver mindet om, 
når uforsigtige dyr lader hånt om færd
selsreglerne og mases flade på asfalten.

Skove og marker tiltrækker et dyre
liv af en anden verden. Rådyr, ræve, 
harer, pindsvin og fasaner spankulerer 
omkring, som om intet var hændt på 
markerne i sydøst, og de går i nattens 
stilhed helt tæt på menneskers huse.

Store enklaver af åbent land gemmer 
sig mellem asfaltbåndene. Undervis
ningsministeriet ejer vidtstrakte ube
byggede marker omkring universitetet.

En golfbane strækker sig over næ
sten to kilometer mellem Killerup og 
Hollufgård. Og byens største kommu
nale skov, Kohaveskoven, er et åndehul
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for nybyggerne i Odense Sydøst.
Lindved Å bugter sig gennem byde

len som grænseflod mellem Korsløkke 
Sogn og Tombjerg Sogn, og et omfat
tende stisystem slynger sig over og 
under de tungt trafikerede veje.

En minilandsby, Killerup, har fået 
lov at overleve nærmest som en muse
umsgenstand med udsigt over marker
ne til Bilka.

Desorientering

Et "rigtigt” stednavn for hele bydelen 
findes ikke. Spørger man beboerne, 
hvad de kalder deres kvarter, får man 
ingen entydige svar. Desorienteringen 
er større end den lokale forankring.

Sognene hedder Korsløkke og Tom
bjerg, men man kan sagtens bo i Kors
løkke Sogn uden at mene, at man der
med bor i Korsløkkekvarteret. Ligele
des med Tombjerg.

Betegnelsen Odense Sydøst blev op
fundet i 1967, da de store centerplaner 
tog form. Ti år senere blev det også 
navnet på et postdistrikt: 5220 Odense 
SØ.

Og i 1978 besluttede Odense Kom
mune, at bydelens officielle navn skul
le være Odense Sydøst. Andre navne, 
der blev bragt i forslag, var Slagbro, 
Bilkacentret og City 2.

Grænserne for postdistriktet følger 
ikke sognegrænseme. Korsløkke Sogn 
har beboere i både Odense C, Odense 
M og Odense SØ. Men klart flest i 
Odense SØ. Bortset fra en stump i 
Odense S ligger hele Tombjerg Sogn i 
postdistrikt Odense SØ.

Af mangel på en bedre titel hedder 
denne bog Korsløkke-Tombjerg-bogen. 
Sognenes navne. Det er sjette bind i en 
serie om Odenses forstæder og by
kvarterer. Kontraster mødes i grænseområdet mellem land og by. Foto: awb 2004.
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Odenses andet centrum
Stort og småt. Centralt og decentralt. 
Monotont og festligt. Korsløkke og 
Tombjerg Sogne har det hele og er 
præget af det 20. århundredes mange 
modeluner inden for arkitektur og 
byplanlægning.

Fra byens første højhuse, der rager i 
vejret på Bregnevej, og byens længste 
boligblokke, der strækker sig langs Ny
borgvej. Til tætte og lave købstads
kopier i klynger som Blangstedgård, 
Bredagerløkken og Nørrebjerg.

Fra brede osende asfaltbånd til snoe
de stier og legegader.

Alt lod sig gøre på de bare marker, 
hvor der hverken var middelalderlige 
gadenet, fredede landskaber eller frede
de bygninger at tage hensyn til.

Den moderne storby

Tankerne om at bygge en moderne 
storby fra bunden prægede mange af 
det 20. århundredes byplanlæggere, 
f.eks. den franske arkitekt Le Corbu- 
sier, hvis vision var, at erhverv og boli
ger skulle placeres i højhuse i adskilte 
kvarterer og trafikken ordnes i et klas
sificeret vejnet.

Spor af denne tankegang ses tydeligt 
i det østlige Odense med de mange 
stående og liggende menneskesiloer 
langs Nyborgvej og i Vbllsmose og 
de mange firesporede asfaltkorridorer 
samt opsplitningen mellem boligområ
der og erhvervsområder med Tietgen- 
byen som seneste eksempel.

Men også tankerne om den ’’nære” 
by, ligeledes bygget fra bunden, optog 
mange arkitekter og byplanfolk.

Den engelske byplanteoretiker Ebe
nezer Howard beskrev i 1898 tanken 
om at forene bylivets og landlivets 
kvaliteter i de såkaldte garden cities, 
havebyer.

I protest mod industrisamfundets 
usunde og ofte nedslidte storbyer ville 
han skabe en ny byform, der var desig
net til sund livsform, og som lagde 
vægt på nærhed mellem bolig, arbejds
sted og grønne områder.

Haveby-tankerne slog igennem man
ge steder; i Odense dog i modificeret 
udgave. Det lykkedes ikke i særlig grad 
for Odense at skabe havebyer med 
lokale arbejdspladser.

Men haveby-betegnelsen slog igen
nem i villakvarterer som Fruens Bøge 
Haveby, Astrup Haveby, A. P. Møllers 
Haveby, Dæhnfeldts Haveby og Bolbro 
Haveby. Betegnelsen ’’haveby” gled ud 
i 1930’me og blev erstattet af villaby 
eller villakvarter.

Havebyerne var forløbere for de så
kaldte new towns, som blev født under 
en storstilet britisk byplanindsats lige 
efter Anden Verdenskrig.

Formålet med new towns var på den 
bare mark at plante nye byer med en al
sidig befolkningssammensætning, med 
alle bymæssige faciliteter og med ba
lance mellem boliger og arbejdsplad
ser. Et dansk eksempel er de mange 
nye stationsbyer i Køge Bugt-planen.

Også Odense Sydøst har sine new 
towns. Blangstedgård fra 1988 er en 
miniudgave, med alsidig befolknings
sammensætning og varierede boligty
per, dog uden bymæssige faciliteter og 
arbejdspladser.

Tombjerg og Holluf Pile har ligele
des flere af kendetegnene for new 
towns.

Hele ’’City 2”, som centerområdet i 
sydøst tidligere blev kaldt, er resultatet 
af en overordnet planlægning, hvor 
både Le Corbusiers, Ebenezer Howards 
og mange andres utopier om den ideel
le by ser ud til at have smittet af.

Født på et møde i 1967

Det moderne Odense Sydøst blev født 
2. marts 1967. På et møde i region
planudvalget.

Udvalget var blevet skabt fem år tid
ligere af kommunerne i Odense-områ- 
det og det daværende Odense Amt.

Udvalget slog fast, at det var nødven
digt at aflaste den trange bymidte, og 
på mødet i marts 1967 anbefalede det, 
at byens vækst burde ske mod nordøst 
og sydøst.

Odense skulle have et ekstra centrum 
i periferien, hvor sprogligt selvmod
sigende det end kan lyde.

Regionplanudvalget anbefalede ’’op
bygningen af et regionalt centerområde 
til overordnede funktioner, som dels 
skulle flyttes ud fra den indre by, dels 
skulle nyetableres.”

Og udvalget foreslog, at ’’dette center 
burde lokaliseres i tilknytning til Ro
sengårds handelscenter og centret for 
højere uddannelse” samt ”at der burde 
anlægges en ny overordnet trafikåre i 
nord-sydlig retning øst for de nuværen
de byområder snarest.”

Dåbsattesten for Odense Sydøst blev 
reelt skrevet på dette møde.

De Odense-venlige 
boede mod øst
Forvaltningschef i Fyns Amt, Sten 
Nørskov Laursen, mener, at der spøgte 
endnu en årsag til, at netop de østlige 
marker blev byens vækstområde.

De østlige omegnskommuner, Fjord
ager og Fraugde, havde meddelt, at de 
gerne ville sammenlægges med Odense 
Kommune.

Omegnskommunerne vest for Oden
se strittede til gengæld kraftigt imod 
indlemmelse. Det var uklart, om de 
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vestlige kommuner overhovedet ville 
blive en del af den kommende stor
kommune.

’’Både de forstadskommuner, der var 
imod indlemmelse, og Odense Kom
mune kunne se deres fordele i en nord
østlig og sydøstlig vækstretning,” skri
ver Nørskov Laursen i Odense bys 
historie (1988).

Odense Sydøst 
består af firkanter
Byudviklingsplanen fra 1968 fastlagde 
sydøst som Odenses vigtigste vækstret
ning, og så gik byplanlæggerne ellers 
til tegnebrættet for at fylde marker op.

Det lå fast, at Odenses permanente 
universitetsbygninger skulle rejse sig 
på markerne ved Killerup.

Ligeledes var det kæmpemæssige 
butikscenter Rosengårdcentret allerede 
planlagt.

Planlæggerne slog streger på kortet. 
Først skulle de brede gennemgående 
veje placeres. De udarbejdede tre mo
deller. Den ene model lignede et spin
delvæv og opererede med, at alle veje 
udgik fra bymidten. Den anden bestod 
af en masse diagonaler; den tredje af 
firkanter.

Det blev den firkantede løsning, der 
vandt. Med overordnede veje, der går 
fra nord til syd og fra vest til øst. Der
for er Ørbækvej, Ej bygade og Niels 
Bohrs Allé i dag de bredeste veje gen
nem området.

’’Herved regnede man med, at byker
nen ville blive aflastet for nordfra kom
mende gennemkørende trafik, at det 
nye regionale center ville få en god til
gængelighed, og at vejenes krydsnings
punkter kunne udformes enkelt,” skri
ver Nørskov Laursen.

Byplanlæggerne indtegnede derefter 

de kommende boligområder, erhvervs
områder, serviceområder og grønne 
områder.

De første spadestik

Spader og gravkøer kom hurtigt i jor
den, og betonelementer blev bugseret 
på plads. Rosengårdcentret åbnede i 
1971. Odense Universitet holdt indviel
se på Killerups marker i 1974. Odense 
Centralbibliotek flyttede i 1976 fra 
Klosterbakken ud til en ny betonbyg
ning. Og Bilka lod i 1976 glasdørene 
glide til side i et stort lavprisvarehus.

Mange organisationer, offentlige in
stitutioner, medier m.m. valgte adresser 
i sydøst, f.eks.:

* Amtsgården (1973)
* Amtscentret for Undervisningsmidler 

(1976)
* Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen 

Fyn (1979, hedder fra 2000 
Fødevareregion Fyn)

* De Fynske Landboforeninger (1979)
* Kommunedata (1980)
* Tombjerg Gymnasium (1980)
* Ensomme Gamles Værns

Omsorgscenter (1980, hedder fra
1997 Lokalcenter Rosengård)

* Fyns Forum (1981, fra 1992
Odense Congress Center)

* Naturgas Fyn (1982)
* Fyns Amts psykiatriske plejehjem 

Tombjerggård, Munkehatten (1982)
* Danmarks Radio Fyn (1983)
* Fyens Stiftstidende (trykkeri fra 

1975, hovedredaktion og 
administration fra 1988 til 2005)

• Fyns Telefon (1989, fra 1996
Tele Danmark, fra 2001 TDC)

* TV2/Fyn (2000)
* Fragtcentralen (2002).

Befolkningstilvæksten skabte endvi
dere behov for det kommunale Områ
dekontor Rosengård (1975), en ny kir
ke i Tombjerg (1986, permanent byg
ning 1994), tre nye folkeskoler, Rosen
gårdskolen (1970), Holluf Pile Skole 
(1982) og Tombjerg Skole (2002), samt 
nye børneinstitutioner og plejecentre.

Fordele og ulemper

Odense Sydøst opfyldte snart formålet. 
At være et center. For bilister.

Med de fordele og ulemper, der føl
ger med. Ingen beskylder i dag service- 
og erhvervsområderne i Odense Sydøst 
for at være specielt charmerende.

Sten Nørskov Laursen: ”Det nye cen
ter er aldrig blevet et center i den for
stand, at de enkelte enheder understøt
ter hinanden, eller i den forstand, at der 
dannes et miljø, hvor man går tur blot 
for at gå tur og måske ordne nogle 
småindkøb. Der er stor afstand mellem 
de forskellige enheder, både fordi der 
er afsat plads til store grønne arealer, 
og fordi hver aktivitet er omgivet af 
veldimensionerede parkeringspladser.”

“Det nye center er heller ikke præget 
af, at bygherrerne har ønsket at berige 
eftertiden med arkitektoniske mester
værker. Det er snarere ønsket om at 
udnytte det nye elementbyggeris øko
nomiske fordele, der har været den 
afgørende drivkraft.”

Toke Riis Ebbesen skriver i et uni
versitetsspeciale, Væksthuset som grønt 
tegn (1997): “Det regionale aktivitets
område bliver aldrig et egentligt center 
for udviklingen, i hvert fald ikke ud fra 
et kulturelt synspunkt. Snarere mulig
gør området, at bymidten kan blomstre 
op igen. Selv forbliver det meget lidt 
livligt og forekommer socialt og fysisk 
malplaceret.”
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Den forsvundne landsby
Egetræets by

Historikerne mener, at Ejby er fra vi
kingetiden. Så gamle er de fleste af de 
bynavne, der ender på ”by”.

Ejby har gennem årene heddet både 
Eyby, Eygeby, Eybyæ, Eyby, Eybye, 
Eygbye, Egbye og Eibye - og menes at 
være opkaldt efter egetræet.

H. C. Andersen og 
den kloge kone i Ejby

Mette Mogensdatter hed en klog kone 
i Ejby. Hun hævdede at kunne helbre
de, men hun kom i kløeme på myndig
hederne, som i begyndelsen af 1800- 
tallet ville rydde op i kvaksalveriet.

I 1812 stod hun anklaget i Odense 
Herredsret, som mente, at hendes kun
ster var det rene hokuspokus. Med en 
salve blandet af olie og voks havde 
hun behandlet en dårlig arm. Og et 
dårligt øje, som lægerne havde opgi
vet, havde hun forsøgt at kurere ved 
hjælp af bl.a. sukker og nelliker.

Vidner fortalte, at Mette Mogens- 
datters ’’medicin” havde hjulpet. Al
ligevel blev hun idømt en bøde på 20 
rigsdaler. I dommen hed det: ”Vel har 
nogen af patienterne befundet sig vel, 
men to er endnu syge.”

Mette fortsatte dog sin ’’praksis”.
Digteren H. C. Andersen blev i 

1816 sendt ud til en klog kone i Ejby, 
formentlig Mette Mogensdatter. Hun 
skulle hjælpe H. C. Andersens far, 
som lå febersyg i hjemmet. H. C. 
Andersen skriver i Levnedsbogen'.

“Hun lovede at komme, gjorde først 
nogle kunster med mig, som hun 
bandt en ulden tråd om håndledet og 
gav et blad af’’Christi korsets træ”.”

Hverken den kloge kone i Ejby eller 
den tilkaldte læge komme dog forhin
dre, at H. C. Andersens far døde af sin 
sygdom, kun 33 år gammel.

Vi spoler tiden 100 år tilbage. Områ
det, som denne bog beskriver, lå den
gang ude på landet. Der var store åbne 
marker med grøfter, gærder og gartne
rier.

Foruden landsbyerne Ejby og Kille- 
rup var der lidt bebyggelse langs Ny
borg Landevej samt spredte gårde og 
huse.

Her boede ca. 900 mennesker i en 
selvstændig kommune, Vor Frue Land
sogn. Også Biskorup hørte med til den
ne kommune.

To smalle landeveje med elmetræer 
skar gennem området, én til Nyborg og 
én til Svendborg via Ørbæk. Mod vest 
stak storbyen sit tårn i vejret, domkir- 
ketåmet, der på afstand ser ud til at stå 
for enden af Nyborg vej.

Ejby lå nord for landevejen til Ny
borg. 1 sin storhedstid rummede den 14 
gårde omkring et gadekær.

Ejby-bøndeme var blevet selvejere, 
da de i begyndelsen af 1800-tallet hav
de købt deres gårde af Hollufgård.

Halvdelen af de 14 gårde var i tidens 
løb flyttet væk fra landsbyen og ud på 
deres marker.

Det gjaldt Avlskovgård (oprindelig 
Abildskovgaard), Lykkegård, Mose
gård, Ejerslykke, Korsløkkegård, Ro
sengård og Stærmosegård. Fire af dem 
blev genopbygget med nye placeringer 
efter en storbrand i 1840.

Ejby pr. Odense

Men “Ejby pr. Odense”, som området 
hed før postnumrenes tid, fortsatte sit 
liv som halvstor landsby. Den havde 
både skole (fra 1818), mejeri (1893), 
forsamlingshus (1894) og teglværk 
(1896).

Rasmus Sørensen, som senere arbej
dede på Ejby Teglværk, skrev i 1865 i

Sådan lå de 14 gårde i det gamle Ejby 
nord for Nyborgvej. Nr l på kortet er 
Jervelund på Toftevej. Kort fra 
"Træk af en forsvunden landsbys liv ”.

sin dagbog om et stort fremskridt, der 
pludselig kom dampende gennem Ejby. 
Det første tog over Fyn. Jernbaneskin
nerne blev lagt lige nord for landsbyen, 
som dog ikke fik sin egen station.

”Hen i efteråret morede vi os med at 
gå hen til banen om aftenen og se 
toget, da det var første år, det passerede 
igennem Fyn,” noterede han.

Eva Lund, som har aner på én af 
gårdene i Ejby, skriver om gadekæret i 
landsbyen, at det var ’’skueplads for 
forskellige aktiviteter; snadrende ande- 
flokke, pjaskende heste, min morbrors 
selvkonstruerede vandcycle, skøjteløb 
om vinteren.”

Gadekæret, der lå ved gården Jerve
lund, forsvandt ved en opfyldning i 
1930’me.
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Gårdene i Ejby blev ved en række udflytninger spredt for alle vinde. I dag er langt 
de fleste revet ned. Nogle har dog fået nyt liv som gadenavne i Odense Sydøst.

Ejby uden engle
Forfatteren Jens Kruuse, som vokse
de op i Hunderupkvarteret, begav sig 
som barn ud til Ejby. Årsagen var 
Odense Teaters fortæppe af Carl 
Lund.

“Det viser en udsigt ind over 
Odense, taget af ude fra åen, omtrent 
ved Ejby sluse. I forgrunden ses mar
mortrin og balustrader og engle, der 
trækker til side. Jeg gyser endnu af 
fryd ved at se det tæppe. Fra Læ
seforeningen roede jeg engang, lille 
mand, 7 år eller 8, alene den lange 
seje vej til Ejby for at finde marmor- 
trapperne, balustraderne og - hvem 
ved? - englene. Jeg erindrer hjemtu
ren. Den var ikke bedrøvet. Jeg ac
cepterede. Virkeligheden kunne altså 
ikke stå sig mod Carl Lund. Jeg roede 
til Ejby for at se marmorbalustraden. 
Den var der ikke. Det var Ejbys fejl.”

Jens Kruuse:
“Min lykkelige barndom ", 1966.

En lille træbro, kaldet Ejby Bro, førte over Odense Å.
I baggrunden den nybyggede Vor Frelsers Kirke, også kaldet "Ejby Kirke".
Postkort 1910. Odense Bys Museer.
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Hestevogne fra Ejby Mejeri på Nyborgvej forsynede store 
dele af Odense og omegn med mælk og smør.
Foto: H. Lønborg ca. 1900, Odense Bys Museer.

Ejby Mejeri på hjørnet af Nyborgvej og Ejby Møllevej 
lukkede 1. oktober 1968. Foto: H. Lønborg ca. 1935, 
Odense Bys Museer.

Mælk og smør fra Ejby

Ejby Mejeri anskaffede sig i 1965 en elektrisk mælkebil. Bemærk de nydelige 
gardiner. Foto 1965, FS/Stadsarkivet.

Den mest kendte virksomhed i lands
bysamfundet ved Nyborg Landevej var 
Ejby Mejeri.

Som en masse andre landsbyer fik 
Ejby sit andelsmejeri i slutningen af 
1800-tallet.

Landmænd fra Ejby og Hjallese dan
nede i 1893 et andelsselskab, som star
tede med at leje sig ind i et lille privat
mejeri i ejendommen Nyborg Landevej 
212.

Formålet var at sælge mejeriproduk
ter i Odense, og det kom til at gå stry
gende.

Allerede fem år senere opførte sel
skabet egne mejeribygninger på Ny
borg Landevej 168.

Herfra forsynede mejeriet store dele 
af købstaden med mælk og smør. Ejby 
Mejeri havde i mellemkrigstiden 20 
mejeriudsalg i Odense.

En bilpark på en halv snes røde mæl
kebiler, der var let genkendelige i gade-
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billedet, bragte mælkeflasker til byen.
Ved lukningen i 1968 havde mejeriet 

27 udsalg spredt over hele Odense.
Leverandørerne til Ejby Mejeri til

sluttede sig Mejeriet Odense, som tre 
år senere blev en del af storfusionen 
Fynsk Mælk.

Benzinselskabet Shell overtog meje
rigrunden på hjørnet af Nyborgvej og 
Ejby Møllevej, og en pensionskasse 
bebyggede den i 1987 med tre små 
boligblokke.

Kaffetilsætning

Ud over at være leverandør af mejeri
produkter var Ejby ved Odense også 
kendt som kaffeproducent.

Når sæsonen for ristning satte ind 
sidst på året, bredte en karakteristisk 
duft sig over Ejby.

Helt ægte var kaffen dog ikke. Den 
rette betegnelse er kaffetilsætning. Den 
blev fremstillet af sukkerroer, kom, 
malt, cikorierødder og andet godt fra 
de lokale marker, dengang kaffebønner 
var et så dyrt produkt, at de danske 
husmodre blandede dem op med så
kaldt kaffetilsætning.

Ejby havde hele to cikoriefabrikker, 
én på hver side af Nyborg Landevej.

Den ene, Fyens Cikorietørreri, lå ved 
Teglværksvej og kan (via Vor Frue 
Sogns kirkebøger) spores tilbage til 
1890, men er formentlig ældre endnu. 
Den tilhørte De Danske Cikoriefabrik
ker, der senere blev kendt som firmaet 
C. F. Rich og Sønner.

Den anden, A/S Fyens Kaffesurro- 
gat- og Cikoriefabrik, oprettet 1911, 
blev i daglig tale kaldt Ejby Cikorie
tørreri. Den holdt til på Nyborg Lande
vej 259.

Også denne fabrik blev senere en del 
af firmaet C. F. Rich og Sønner.

På taget af Fyens Cikorietørreri (længst til venstre) kunne man læse det kendte 
slogan fra kaffetilsætningsfirmaet C. F. Rich og Sønner: “Det er Richs, der driks. ” 
Billedet er taget på grund af åbningen af en ny jernbaneviadukt over Nyborgvej. 
Foto: Ditlev Jensen 1945, Stadsarkivet.

Richs-billeder

Cikoriefabrikker levede højt på vare
manglen og havde hektiske sæsoner i 
perioder med krig og krise.

Mange husker stadig, hvordan hus
modre helt op i 1960’eme blandede 
“Richs” eller “Danmarks” i kaffen for 
at strække bønneme.

De to konkurrerende virksomheder 
havde hver sit slogan: “Det er Richs 
der drik’s” og “Det er Danmarks, der 
du’r”.

De små pakker med det brune pulver 
indeholdt også kulørte samlebilleder til 
glæde for danske børn, der fyldte al
bum efter album med Richs-billeder og 
Danmarks-billeder.

Men velstanden tog livet af erstat
ningsproduktet. Fyens Cikorietørreri 
lukkede kort efter Anden Verdenskrig.

Ejby Cikorietørreri blev revet ned i 
1973 for at give plads til en boligblok, 
Korsløkkeparkens afdeling H.

Frugt og grønt

Ejby var også gartnernes landsby. 
Langs de to landeveje lå handelsgartne
rier på stribe og på spring til at levere 
frugt og grøntsager til købstadens tor
vehandel.

Nogle gartnerier brugte velklingende 
navne som Ejbylund, Haugelyst, Fri
hedshvile og Krogsagergaard; andre 
anvendte blot ejerens navn.

Statens Forsøgsstation for frugtavl 
hørte ligeledes hjemme i området. Fra 
1915 til 1985 var Blangstedgård hjem
sted for statslige eksperimenter med 
æble-, pære- og blommesorter.
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Malurt og merian

Også Apotekerhuset bør nævnes. En 
apoteker fra Odense købte i 1814 dette 
landsted af Korsløkkegård. En anden 

Ejby Teglværk var det sidste i Odense-området. Det lukkede i 1969.
Foto: FS/Stadsarkivet 1959.

Teglværket var en blomstrende forretning under efterkrigstidens byggeboom.
Værket kunne levere mursten til 150 parcelhuse pr. år. Foto: FS/Stadsarkivet 1959.

apoteker, den kendte Ernst Gustav 
Lotze, overtog stedet i 1852 og anlagde 
nogle enestående plantager af medicin
ske urter.

Sommer efter sommer var flere end 

100 kvinder og børn beskæftiget med 
at høste pebermynte, salvie, malurt, 
merian og mange andre planter, som 
derefter blev tørret under lofternes ski
fertage. Især duften af kamille gjorde 
indtryk på naboerne ved Nyborg Lan
devej.

Apotekerhuset lever stadig, men er i 
dag bygget sammen med nyere kontor
lokaler på adressen Vermehrensvej 14.

“GL 1881” står der på husets gavl til 
minde om den tidligere ejer, Gustav 
Lotze. Den indmurede sten i gavlen er 
desuden udstyret med apotekerfagets 
symbol, en slange.

Mursten fra Ejby

En anden markant virksomhed i Ejby 
var teglværket, der lå ved jembanevia- 
dukten på Nyborg Landevej (på adres
sen Teglværksvej 50).

Lokale gårdmænd oprettede i 1896 
teglværket som et interessentskab. Al
lerede det første år brændte værket en 
million sten af ler fra gårdene i Ejby og 
omegn. Fra 1921 var det Odense-områ- 
dets eneste teglværk.

Aktor Larsen, en af de ældste beboe
re i Korsløkkeparken, blev i 1988 inter
viewet om sit liv som teglværksarbej
der. “Jeg arbejdede på Ejby Teglværk 
fra 1923 til 1969. For teglværksarbej
derne var der ingen fagforening. Vi fik 
løn pr. 1000 stene og kost og logi. Vi 
kørte med trillebør med 42 mursten på 
ad gangen, så det var et arbejde, der 
krævede sin mand.”

“På Ejby Teglværk foregik tørringen 
fra 1. marts til 1. november i fri luft. På 
grund af frost var det lukket i fire 
måneder om året.”

Om lergravningen i området fortalte 
han: “Inde i firkanten Nyborgvej-Eriks- 
gade-Svendsgade-Christiansgade ligger
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der en sø, der er ca. 25 meter dyb. Den 
har været en lergrav til et teglværk i 
Svendsgade. ”

Og om det nedlagte Odense Damp
teglværk ved Østerbækken: “Under 
krigen blev det brugt til tørring af lyng, 
som blev malet og brugt til kreaturfo
der.” {Nærkontakten, 1988, nr. 21).

Ejby Teglværk lukkede i 1969, og en 
jemvarevirksomhed overtog bygnin
gerne.

Et missionsk landsogn

Beboerne i Ejby og omegn havde langt 
til kirke, indtil de fik deres egen. De 
hørte til Vor Frue Kirke i Odense.

Men den kirkelige interesse var stor i 
Ejby. Vækkelsesbevægelsen Indre Mis
sion havde godt greb om sjælene øst 
for Odense.

Indre Mission tiltrak i slutningen af 
1800-tallet mange husmænd, landar
bejdere og fiskere. Under den store fol
kevandring til byerne fik missionen 
desuden tag i mange rodløse tilflyttere.

Da Odenses nærmeste opland, bl.a. 
langs Nyborg Landevej, blev befolket 
af landboer, der søgte lykken i industri
en, kunne Indre Mission med de stærke 
formuleringer og markante forkyndel
ser friste.

Hovedpersonen i Ejbys “vækkelse” 
var den lokale handelsgartner J. C. A. 
Carlsen-Skiødt. Han havde i 1897 købt 
gartneriet Krogsagergaard på Nyborg 
Landevej 336 og engagerede sig stærkt 
i sognets liv. Bl.a. dannede han en 
indremissionsk samtalekreds, og han 
var kendt som inkarneret afholdsmand 
og medlem af Blå Kors.

Carlsen-Skiødt var konservativ sog
nerådsformand 1909-1921 og medlem 
af Folketinget 1920-1939. Han var 
også en af initiativtagerne, da Ejby-

Ejby havde sit eget forsamlingshus i Ejbygade 30. På billedet holder FDF’erne 
basar. Forsamlingshuset lukkede i 1969, og bygningen blev revet ned i forbindelse 
med Ejby gades udvidelse. Foto 1960, FS/Stadsarkivet.

beboerne fra 1902 fik lov til at holde 
kirkelige møder i Ejby Forsamlingshus.

Vor Frelsers Kirke - 
en landsbykirke i storbyen
Landsognets troende ønskede sig både 
en kirke og en kirkegård, og de danne
de en byggekomité, der samlede penge 
ind. Først fik de en kirkegård. Den 
åbnede i 1908. Året efter indviedes en

Vor Frelsers Kirke minder om en tradi
tionel landsbykirke. Postkort fra 1911.
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Børnene på Korsløkke Børnehjem fik i 1952 besøg af globetrotteren “Kontiki” 
og hans ged Anita den Fjerde. Foto: FS/Stadsarkivet.

ny kirke med 250 siddepladser. Kgl. 
bygningsinspektør Jens Vilhelm Peter
sen havde tegnet den hvidkalkede 
romanske bygning, hvor koret utradi
tionelt vender mod vest.

Navnet blev Vor Frelsers Kirke efter 
en afstemning, hvor alternativerne Ejby 
Kirke og Skt. Stephans Kirke blev vra
get. I folkemunde blev den alligevel 
kaldt “Ejby Kirke”, selv om der findes 
én af samme navn på Vestfyn.

Landsognet var et anneks til Vor 
Frue Sogn indtil 1916, da det blev et 
selvstændigt kirkesogn, og året efter 
fik det sin egen sognepræst.

Den første sognepræst, Vilh. Buch, 
beskriver kirken og sognet således:

“Kirken er lille og beskeden, men 
meget hyggelig. Dens eneste prydelse 
er et skønt alterbillede af Joakim Skov- 
gaard, “Synderinden i Farisæerens 
Hus”, skænket af en anonym fra sog
net.”

“Sognet var dengang et udpræget 
landsogn med enkelte byelementer. 
Gårdene dominerede, og fra dem gik 
der en strøm af velvilje og gavmildhed 
ud over sognet, så de fattige ikke led 
nød.”

Kirken fik i 1972 en tilbygning, et 
sognehus, tegnet af brødrene Erik og 
Ebbe Lehn Petersen, børnebørn af kir
kens oprindelige arkitekt.

Vor Frelsers Kirke ligner stadig en 
hyggelig landsbykirke, også selv om 
den er blevet nabo til en firesporet 
ringgade. Selv den indremissionske tra
dition lever endnu, omend mere af
dæmpet end ved kirkens fødsel.

Et hjem for kvinder 
“på afveje”

Korsløkke Børnehjem havde plads til 42 børn i alderen 2-14 år 
Det blev revet ned i 1973. Foto 1973, Stadsarkivet

Kirkelige kredse foretog mange former 
for socialt arbejde for de fattigste,
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inden velfærdsstaten tog over. I 1921 
stiftede kristne odenseanere institutio
nen “Redningsarbejdet for kvinder i 
Fyns Stift”. Året efter oprettede de 
Ejby Kvindehjem i den tidligere tegl
værksbestyrerbolig på Ejby Møllevej 35 
(adressen blev senere Svendsgade 21).

Kvindehjemmet var et opdragelses
hjem, hvor bevægelsen ville lære hjem
løse kvinder om “god borgerlig livs
førelse” {Danske Byer og Sogne, 
1935). I samme bog hedder det:

“Dette hjem har gennem årene været 
til megen glæde og velsignelse for 
mange unge kvinder, der var kommet 
ind på afveje.”

Ejby Kvindehjem blev også kaldt et 
“redningshjem”. I 1935 blev det god
kendt af Socialministeriet som optagel
seshjem med plads til 26 piger, som af 
forskellige årsager var fjernet fra deres 
forældre; hvis de da overhovedet havde 
forældre. Pigerne var i alderen 14-21 år.

Kvindehjemmet skiftede i 1951 navn 
til lagttagelseshjemmet Åbrink.

Institutionen lukkede i 1980, da Fyns 
Amt opsagde overenskomsten. Åbrinks 
bestyrelse besluttede derefter at forære 
institutionen til KFUM’s Sociale Ar
bejde, der nu driver stedet som et for
sorgshjem under navnet Ågården.

Et hjem for de 
“hjemløse” børn
Mindreårige hjemløse havde også et 
hjem i Ejby. Odense Kommune åbnede 
i 1939 et børnehjem i den tidligere sko
le i Ejbygade 32. Officielt hed det Op
tagelseshjemmet Korsløkke, men i fol
kemunde blev det kaldt Korsløkke Bør
nehjem. Det blev brugt som optagel
seshjem for børn, der midlertidigt måt
te anbringes uden for deres hjem.

Optagelseshjemmet havde plads til

Ejby Afholdshotel frelste tørstige sjæle. Bemærk gavlreklamen med opråbet til 
bilisterne på Nyborgvej, som dengang var en del af Hovedvej 7. Reklamen blev 
afsløret ved en højtidelighed, hvor både politi og afholdsfolk holdt taler. 
Foto: FS/Stadsarkivet 1946.

42 børn i alderen 2-14 år. (Kilde: Insti
tutioner til værn for børn og unge, 
1964). Det blev rømmet i 1972 og 
revet ned året efter i forbindelse med 
Ejbygades udvidelse.

Afholdsfolk

Afholdsbevægelsen havde ligesom In
dre Mission vind i sejlene i det østlige 
landsogn. Mange betragtede spiritus 
som den største trussel mod fattigfolk i 
opbrudstiden mellem landbrugssam
fund og industrisamfund.

Afholdsfolk i Ejby stiftede i 1907 en 
loge under den nordiske afholdsbe- 
vægelse NIOGT. De kaldte logen for 
“Ejby Stjerne”. En bog fra 1940 om 

afholdsbevægelsen i Danmark nævner, 
at logen i Ejby havde 44 medlemmer.

De drev også Ejby Afholdshotel på 
Nyborgvej 262, en bygning som Aktie
selskabet Frue Landsogns Fremtid op
førte i 1913; selskabet skiftede i 1939 
navn til Byggeforeningen Fremtiden. 
Hotellets førstesal er gennem tiderne 
brugt til både danseskole, bordtennis 
og boksetræning.

Afholdshotellet på Nyborgvej blev i 
1990 til et rådgivningscenter for alko
holikere, “Fristedet”, drevet af den 
danske afdeling af den internationale 
afholdsorganisation IOGT.

Rådgivningscentret, som også blev 
kaldt Mulighedernes Hus, lukkede i 
2004, og det gamle afholdshotel står 
derefter tomt.
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Øverst: Da Toftevej var en jordvej - og Bregnevej endnu ikke anlagt. Få år efter startede 
byggeboomet med boligblokke, rækkehuse og parcelhuse. Foto 1947, Stadsarkivet. 
Nederst: Børnene i Ejby gjorde store øjne, da de stråtækte landbygninger fik 
højhusene på Bregnevej som naboer. Foto fra 1950 ’erne, Odense Bys Museer.

Nedrivninger og 
gadegennembrud
Efterhånden kom Ejby og de fleste går
de i omegnen til at ligge i vejen for 
Odenses ekspansion mod øst. Nye bo
ligkvarterer med tilhørende faciliteter 
skød op på markerne ved Nyborgvej og 
Ørbækvej.

En drastisk trafikal forandring af om
rådet skete i 1969-1973, da Ejbygade 
fra at være en stille villavej blev bygget 
om til en firesporet ringgade.

Også de udflyttede gårde i området 
tabte til bilismen og dens følgevirknin
ger.

Mosegård blev revet ned, fordi vej
myndighederne ville lægge en motor
vej sforgrening ind langs Nyborgvej. 
Vejen kom dog aldrig. Alleen, der førte 
til Mosegård, står i dag ved jernbane- 
viadukten og vidner om hovedløs plan
lægning.

Rosengård måtte i 1969 vige for byg
geriet af Rosengårdcentret.

Stærmosegård faldt i 1977. Eneste 
jordiske levn af denne gård er den 
smukke kastanjeallé, der har fået en 
nymodens McDonald’s som genbo.

Korsløkkegård blev erstattet af et vil
lalignende beskyttet værksted, Skov
gården. Og Lykkegård forsvandt i er
hvervsområdet på Cikorievej.

Nedrivningen i 1985 af den nydelige 
bindingsværksgård Ejerslykke til fordel 
for en Shell-station på hjørnet af Ny
borgvej og Ejbygade skabte stor po
lemik. Byforeningen for Odense og 
Korsløkke Grundejerforening forsøgte 
uden held at få bygningen fredet.

Tilbage af de oprindelige stolte Ejby- 
gårde er kun to: Avlskovgård ved Her
luf Trolles Vej og en nærmest uigen
kendelig moderniseret udgave af Jer- 
velund ved Toftevej.



De sidste landsbylevn i Ejby

Gården Jervelund havde sin storhedstid 
fra midten af 1800-tallet. Gårdejer 
Claus Christian Jervelund (1851-1931) 
var medstifter af Ejby Teglværk, drev 
forretning med kul, koks og brænde i 
Odense, forpagtede store arealer, bl.a. 
Ejby Mølles jorder, og var konservativ 
sognerådsformand i Vor Frue Land
sogn.

Jervelunds tre bindingsværkslænger 
brændte i 1915. Kun stuehuset fra 1858 
blev reddet. De nedbrændte længer 
blev genopført i tegl i en kvalitet, der 
afspejlede, at Jervelund var en gård 
med status.

Men storbyen omringede Jervelund, 
der endte som det sidste aktive land
brug i Ejby. Efter den sidste beboers 
død henvendte Jervelunds arvinger sig 
i 1994 til Odense Kommune for at få 
gården og de nærmeste jorder udlagt til 
boligbyggeri.

Odense Kommune fandt gården be
varingsværdig, dels af kulturhistoriske 
og arkitektoniske grunde, dels fordi 
lokale beboerrepræsentanter ønskede 
den sidste gård i Ejby bevaret.

Jervelund og dens jorder blev i 2001 
solgt til en investor, som har indrettet 
gården til boliger og opført nye leje- og 
andelsboliger på arealet op mod jernba
nen. En lokalplan skal sikre, at gården 
og den gamle have overlever. Det skab
te derfor en del polemik, da gårdens 
nye ejer i 2004 rev stuehuset ned til 
grunden og genopbyggede en “kopi”.

Mellem Ejbys moderne parcelhuse, 
rækkehuse og boligblokke gemmer sig 
nogle få andre gamle landsbyhuse med 
bindingsværk, f.eks. Avlskovgårds op
rindelige lille stuehus på Toftevej 32 
samt “smedens hus” på Tofte vej 43, 
der i øvrigt håndhæver en landsbytradi
tion for hønsehold.

Nogle få landsbyhuse holdt stand, mens Ejby blev forvandlet til et bykvarter. 
I baggrunden boligkomplekset Stjernegården. Foto: awb 2002.

Den gamle landsby har ikke helt 
overgivet sig. Men Ejby pr. Odense 
døde som bynavn, og Ejby blev ikke 
navnet på den nye Odense-bydel.

Landsbynavnet er i dag kun bevaret i 

Duften af Ejby
Er der noget, Ejby er kendt for, er det duften. Og den er ikke værd at prale af, selv om 
den er blevet væsentligt bedre med årene.

Ejby Mølle er et kloakværk. Men engang var den vandmølle, formentlig fra 1100- 
tallet, måske Odense-områdets ældste.

Åens vand var i århundreder en vigtig drivkraft, når møller producerede mel. Under 
industrialiseringen fik åvandet imidlertid konkurrence. Vandmøllen i Ejby lukkede, 
men blev i 1904 videreført som Dampmøllen Victoria på Odense Havn.

Odense Kommune købte Ejby Mølle, der skulle være kernen i en stor kloakplan 
med septiktankanlæg og samlekloakker. Odenseaneme ville have vandklosetter. Skid
tet skulle havne på Ejby Mølle, som i årene 1907-1910 blev bygget om til byens 
kloakværk.

Ejby Mølles renseanlæg er siden udvidet og moderniseret talrige gange og er kom
met til at dække en større og større del af det ellers naturskønne område, hvor Odense 
Ås to forgreninger danner en lille ø.

navnene Ejbygade, Ejby Mølle, Ejby 
Møllevej, Ejby vænget, Ejby Kirkevej 
og Ejbyskolen.

Navnet Korsløkke tog over, bl.a. for
di sognet i 1936 blev døbt Korsløkke.
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Ja tak til indlemmelse

På sognekort fra begyndelsen af 1800-tallet er Vor Frue Landsogn 
et udpræget landbrugsområde.

De tyndt befolkede marker øst for 
Odense havde indtil 1936 eget rådhus.

Kommunekontoret, som det hed, var 
en toetagers rødstenskasse i Ej bygade 
39 - lige over for kirken. Dengang hed 
gaden Kirkegade.

Herfra administreredes Vor Frue 
Landsogn, en selvstændig kommune 
med et par tusinde mennesker klumpet 
sammen omkring Nyborg Landevej og 
i de tre landsbyer, Biskorup, Ejby og 
Killerup.

Vor Frue Landsogn havde i 1845 fået 
sit eget distriktsråd, der svarede til et 
sogneråd. Landsognet fik i 1894 også 
sit eget fattigvæsen.

Men da industrien kom til Odense, 
voksede byen i alle retninger, også mod 
øst. Odense indlemmede i 1877 og 
1879 store områder nord for Odense Å 
samt den vestligste del af landsognet, 
kvarteret omkring Georgsgade.

Trods territorialkravene var der dog 
på ingen måde fjendtlig stemning mel
lem den voksende industriby og land
sognet mod øst.

En lykkelig fusion

Vor Frue Landsogn henvendte sig i 
1933 selv til Odense Byråd og bad om 
at blive indlemmet. Det kneb med skat
tekroner til bl.a. at bygge en ny skole 
til sognets mange børn.

Landsognet fik uden sværdslag sit 
ønske opfyldt, og indlemmelsen skete 
1. april 1936.

Stemningen var ganske fredelig, 
sammenlignet med balladen fire år tid
ligere, da et andet landsogn, Skt. Hans, 
omsider vandt sin lange kamp for at 
blive en del af Odense.

Indlemmelsen ændrede ikke synder
ligt på de økonomiske forhold hos sog
nets 2213 indbyggere. Og det politiske
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flertal var borgerligt både i Odense og i 
Vor Frue Landsogn.

Den sidste sognerådsformand, gård
ejer Søren Vilhelm Møller fra Killerup- 
gård, var venstremand. Han regerede 
sognet fra 1925 til indlemmelsen i 
1936.

”Der er næppe nogen tvivl om, at de 
nytilkomne i sammenligning med bor
gerne i Skt. Hans Landdistrikt havde en 
for byrådsflertallet langt mere accepta
bel indstilling, og at formueforholdene 
i Vor Frue svarede noget bedre til, hvad 
man følte passende i etatsrådemes by,” 
skriver historikeren Anders Monrad 
Møller i Odense bys historie (bind 8) 
og sigter til den langvarige konserva
tive modstand mod at indlemme de 
”røde” Skt. Hansere langs Skibhusvej.

Gartnerne og landmændene i Vor 
Frue Landsogn havde mere på kiste
bunden end arbejderne i Skt. Hans 
(Skibhuskvarteret). Og en mere positiv 
indstilling til det konservative styre på 
Flakhaven.

Den store 
indlemmelsesdag
Fyens Stiftstidende gjorde et stort num
mer ud af indlemmelsen, som var den 
bærende forsideartikel onsdag 1. april 
1936.

“Da Odense i formiddags blev 50 
procent større,” lød overskriften, som 
ikke henviste til indbyggertallet, men 
til arealet.

Avisen kaldte festligheden for “høj
tidelig, men jævn og stilfærdig”.

“Langs Nyborg Landevej vajede flag 
ved flag. (...) Vejret var jo dejligt, solen 
skinnede af og til igennem de lette 
forårsskyer, og alle de mennesker, man 
mødte på sin vej, var lutter smil.”

“I administrationsbygningen, der

Vor Frue Landsogn bestod i 1800-tallet af Ejbys 14 gårde, Killerups seks gårde og 
Biskorups fem gårde (nord for kortet) samt by- og landhuse ved Skt. Jørgens Gade, 
Nyborg Landevej og Svendborg Landevej (nu Ørbækvej). Kort fra 1880 'erne.

som bekendt ligger lige over for kir
ken, samledes et lille selskab hen imod 
kl. 11.”

Fyens Stiftstidende beretter, at politi
folkene - for sjov naturligvis - “var 
skuffede over, at de ikke havde mødt 
svær modstand ved besættelsen.”

“10 minutter over 11 ankom “Over
tagelses-kommissionen” fra Odense i 
to biler, der blev modtaget med megen 
højtidelighed.”

Ud af bilerne sprang Odenses kon
servative borgmester H. C. Petersen 
samt byrådsmedlemmer og embeds- 
mænd. På trappen stod sognerådsfor
mand Søren Vilhelm Møller med frem
strakt hånd og sagde velkommen.

“Tak,” svarede borgmesteren. “Det 
siger vi også. Nu napper vi kassen, og 
så går vi,” tilføjede han spøgefuldt.

Efter at have afklaret pengesagerne, 
holdt borgmesteren sin officielle tale:
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Korsløkke Sogn er opkaldt efter et 
kors, dog ikke dette keltiske trækors, 
som i 1945 blev sat op på Korsløkke 
Kirkegård. Foto: FS/Stadsarkivet 1962.

“Vær velkommen til vor gamle by. 
Jeg siger dette, idet jeg udtaler ønsket 
om, at de forhåbninger, som beboerne 
herude nærer, må gå i opfyldelse.”

Sognerådsformand Søren Vilhelm 
Møller svarede ifølge avisen:

“Vi har glædet os til denne dag. Jeg 
lover borgmesteren, at vi skal blive 
loyale og tilfredse borgere i Odense. 
Flagene er gået til tops i dag som et 
tydeligt vidnesbyrd om, at vi med glæ
de og tilfredshed går ind under Odense 
Kommune.”

Efter højtideligheden kørte hele sel
skabet til frokost på sognerådsforman
dens gård i Killerup.

Korsløkke - 
et krucifiks på en mark
1936 var et begivenhedsrigt år på mar
kerne øst for Odense. Ikke blot blev 
Vor Frue Landsogn en del af Odense. 
Samme år skiftede det også navn til 
Korsløkke Sogn.

Desuden blev en hel del gader og ve
je omdøbt i 1936. Se listen med gade
navne bagest i denne bog.

Korsløkke Sogn er opkaldt efter en 
mark med et krucifiks.

I markbogen fra 1682 nævnes ’’Lille 
Kaars Agre” og ’’Store Kaars Agre”.

En løkke er det samme som en mark 
eller en ager, så ’’Kaars-ageren” blev til 
Korsløkke.

At der stod et kors på marken, frem
går af Aasum Herreds Tingbog 1642. 
Heri står: ”På Ottensemarck wed 
backen, der Korset stod til forne.”

Korset var uden tvivl et krucifiks for 
de vejfarende.

Korsløkke-navnet med den religiøse 
klang vandt gehør, da sognet skulle 
navngives.

Vor Frelsers Kirkes jubilæumsskrift 

giver denne forklaring:
”Da der i sognet var en udbredt mod

vilje mod at antage navnet Vor Frelsers 
Sogn, enedes man efter nogen forhand
ling om at antage navnet Korsløkke 
Sogn med hentydning til det krucifiks, 
som fra gammel tid stod i en indheg
ning, en ’’løkke” ved den nuværende 
Ørbækvej. Et nyt kors i en ’’løkke” 
blev jo for øvrigt i 1940’me rejst som 
vartegn for Korsløkke Kirkegård, teg
net af arkitekt Axel Jacobsen.”

Selv om det gamle kors var væk, 
levede navnet i øvrigt videre i bedste 
velgående på gården Korsløkkegård 
ved Ørbækvej.

Odense Byråd vedtog i juni 1936 en
stemmigt at anbefale, at Vor Frue 
Landsogn kom til at hedde Korsløkke 
Sogn, og i juli 1936 blev navnet god
kendt af Kirkeministeriet.

Det kan i øvrigt undre, at sognets 
’’hovedstad”, Ejby, aldrig blev sogne
navn. Forklaringen er formentlig, at 
beboerne øst for Odense var trætte af 
forvekslingen med den vestfynske sta
tionsby og flere andre danske byer af 
samme navn.

Nye sognegrænser

Sognegrænseme er flere gange senere 
blevet reguleret i det østlige Odense.

Betonforstaden Vollsmose blev i 
1976 fjernet fra Korsløkke Sogn og til
delt det nyskabte Vollsmose Sogn.

Syd for Korsløkke opstod i 1992 et 
nyt sogn, Tombjerg. Det fik i første 
omgang en stor bid af Fraugde Sogn.

Grænsen mellem Korsløkke Sogn og 
Tombjerg Sogn blev i 1995 flyttet mod 
nord til Lindved Å, således at hele 
Blangstedgårdkvarteret skiftede sogn 
og kirke og nu hører til Tornbjerg.
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Den snorlige landevej
Nyborgvej er som trukket efter en line
al. Der er ingen slinger i valsen på den 
syv kilometer lange strækning mellem 
Marslev og Frederiksgade. En stræk
ning, som forleder bilister uden lokal
kendskab til at tro, at de buldrer direkte 
ind i domkirken, hvis de glemmer at 
bremse.

Synsbedraget har sin forklaring. 
Domkirken var pejlemærket både fra 
øst og vest, da Fyn fik sin første hoved
landevej, Nyborg-Odense-Middelfart.

Øst for Odense afløste den en snoet 
og hullet vej gennem Skt. Jørgens Port 
og Åsum.

Den daværende generalvejkommissi- 
on valgte at kopiere princippet fra de 
franske chausseer og skabe veje uden 
sving. Arbejdet med den nye lige 
gruslandevej mellem Odense og Ny
borg begyndte i 1794 og blev erklæret 
færdigt i 1820. For hver mil blev an
bragt en bom, hvor trafikanterne måtte 
betale for at passere med deres heste- 
trukne vogne.

Et landligt miljø

Nyborg Landevej kunne dog længe 
bruges til andet end trafik.

’Det var et landligt miljø. Der var 
ikke mange huse, og leg på gaden var 
ganske ufarlig. Der kom højst en løbsk 
hest,” beretter Eli Rosenfeldt (født 
1910 og opvokset på Nyborg Lande
vej) i Odensebogen 2002.

Den inderste del af landevejen blev 
bebygget midt i 1800-tallet, da Odense 
gik over åen - og uden for sine gamle 
grænser - for at bygge boliger til den 
voksende befolkning. Ved Nyborg Lan
devej opstod en række små arbejder
huse.

Men den store befolkningstilvækst 
på Nyborg Landevej skete i 1900-tallet, 

da byen for alvor strakte sine blæk
spruttearme ud over landbrugsjorden 
og byggede karreer og blokke.

Eli Rosenfeldt: ”Der var mange børn 
i kvarteret, og det gav masser af liv og 
glade dage. Min far var træskomand - 
eller klodsemager, som det kaldtes. 
Han lavede træsko og havde sin egen 
lille butik ud mod Nyborgvej i nr. 75.”

” Vores lejlighed på Nyborgvej var 
meget lille. Der var ingen elektricitet, 
men vi havde petroleumslamper. Sene
re fik vi karbidlamper. Det lugtede for
færdeligt, men lyste godt. Om vinteren 
sad vi alle rundt om spisebordet i den 
lillebitte stue - der var jo kun varme i 
den ene stue. Her blev stoppet strømper

Nyborg Landevej kunne i bilismens 
barndom bruges som legegade. 
Udateret foto: H. Lønborg.
Odense Bys Museer.

Den inderste del af Nyborg Landevej blev bebygget i 1800-tallet. Siden er træer 
fældet, vejen er udvidet, og nogle af de gamle småhuse er faldet til fordel for lejlig
hedsbyggeri. Fotograf H. Lønborg vender kameraet mod øst. Foto 1938, O.B.M.
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og læst lektier. Mine forældre fortalte 
om deres barndom og deres fødehjem, 
og når vi rigtig skulle hygge os, blev 
der stegt æbler i kakkelovnen.”

Eli Rosenfeldt blev senere socialde
mokratisk byrådsmedlem og amtsråds
medlem.

Malersvend Karl Gustav Olsen (født 
1916) skriver i bogen Ak, hvor foran
dret om sin opvækst:

“Det meste af min barndom og ung

Rotter på loftet på Rødegårdsvej
Under overskriften ”En arbejderdreng fra Rødegårdsvej” fortæller frisør Kai P. 
Andersen (1910-1980) om sin opvækst i det østlige Odense.

’’Alle nedløbsrør fra ejendommens køkkenvaske lå udvendig på muren, så om vin
teren frøs vandet til is, og beboerne måtte ud på stiger og hælde kogende vand på - 
fra en indstiksfløjtekedel, der normalt stak ind over ilden i kakkelovnen gennem 
lågen.

Vi havde som alle andre på den tid lokum i gården. Ved siden af lokummet var der 
et andet rum. ’’Pishuset” hed det i daglig tale mellem os drenge.

Om sommeren lugtede kloakkerne forfærdeligt, for i stedet for at gå ned på lokum
met med pispotten, der blev benyttet af de små og også af de voksne om natten, slog 
mange husmødre den ud i vasken. Når så solen opvarmede nedløbsrør og kloakkens 
omgivelser, var det næsten ikke til at være der for stank.”

”Noget, der også var en plage i ejendommen, var rotter. De voksne fortalte om rot
ter, der både var på lofter og i kældre, og at de sprang op i vugger og åd af de nyfød
tes næser,” skriver Kai P. Andersen.

”Ude på fyldningen, som vi kaldte renovationspladsen, var der i tusindvis af rotter. 
Det var en gammel grusgrav, der havde hørt til Kragsbjerggården. Om sommeren 
udvandrede rotterne i store flokke til beboede områder. Det var et uhyggeligt syn. Så 
var vi bange, men der var ikke noget at stille op.”

’’Gadekampe fandt jævnligt sted. Når drengene fra Rødegårdsvej skulle i skole 
(Jernbanegades Skole), var nærmeste vej ad Frederiksgade, Nedergade osv. Hvis en 
dreng kom alene gennem Frederiksgade f.eks. på vej til skole, blev han gennemtævet. 
Når det så blev for meget af det gode, blev der udsendt krigserklæring, og en bestemt 
aften drog alle Rødegårdsvejens drenge bevæbnet med kosteskafter og lange rafter og 
flitsbuer ad Frederiksgade til. Pilene til flitsbueme stjal drengene ovre i planteskolens 
arbejds- og materialeskur.”

’’Lige når vi kom ind på Nyborg Landevej, lå på højre side som nævnt Jensens 
planteskole. På venstre side lå Albanisøen. Om vinteren, når søen var frosset til, kom 
der mænd med store save, og så savede man isen ud i store blokke, der blev lagt i 
bryggeriets kælder og ud i Astrups isoplag.”

Kilde: Kai P. Andersen: Troldmandens lærling, Odense 1985.

dom - fra mit syvende år - boede jeg på 
Nyborg Landevej, som Ny borg vej hed 
dengang. Over for det hus, vi boede i, 
holdt bebyggelsen inde fra byen op, og 
fra vore vinduer på 2. sal kunne vi se 
ud over markerne helt til Killerup. På 
disse jorder lå dengang også “Apote
kergården”, hvor vi børn efter skoletid 
plukkede kamilleblomster, som vi fik 
betalt efter vægt.”

“Nyborg Landevej var, hvad jeg for

står ved en rigtig landevej, med bro
stensbelagt kørebane og brede jordfor
tove på begge sider af vejen, ligesom 
den var kantet med store vejtræer på 
begge sider. Der kunne dengang godt 
gå 15 minutter mellem hvert køretøj. 
Vejen var mest trafikeret, når Ejby 
Mejeris hestetrukne vogne vendte hjem 
efter dagens salg; resten af dagen var 
der rigelig plads at tumle sig på for os 
børn.”

“Den ejendom, vi boede i, bestod af 
fire lejligheder uden sanitære indret
ninger. Vi havde pumpebrønd i gården 
og gammeldags das, som blev tømt af 
renovationsvæsenet, men køkkenaffald 
o.l. blev fyldt i en stor cementstøbt 
kumme med trædæksel over.”

Et langt liv på Nyborgvej

Teglværksarbejder Aktor Larsen boede 
på Nyborgvej det meste af sit liv. Som 
90-årig blev han i 1988 interviewet af 
bladet Nærkontakten, og han fortalte, at 
han var fem år, da familien flyttede ind 
i en kælderlejlighed på Nyborgvej 108. 
De var 14 søskende, og hans far var 
teglværksarbejder.

“Huset, vi boede i, hed Atlantis. 
Husene ved siden af hed Hella Nova, 
Lykkens Hus, Bakkedal og Solbakken. 
Husene på denne side af Nyborg Lan
devej havde hverken indlagt gas eller 
vand. Hos os havde vi kun et gasappa
rat. Husene overfor hørte til Odense, 
og de havde både gas og vand.”

Aktor Larsen fortalte også, at han 
havde gået på den lille Ejby Skole, og 
at han i 1912 blev konfirmeret i den 
nye kirke.

Nyborgvej blev Aktors liv. Han 
arbejdede fra 1923 til 1969 på Ejby 
Teglværk. Og han boede som pensio
nist i en lejlighed i Korsløkkeparken,
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Nordsiden af Nyborgvej er præget af småhuse, hvoraf nogle findes endnu. På sydsiden var der marker, inden boligforeningerne 
satte ind med det store etageboligbyggeri efter Anden Verdenskrig. Foto: H. Søfelde 1940, Stadsarkivet.

11948 tydede intet på, at Nyborgvej ville blive byens mest befolkede vej. Til venstre ses Ørbækvej med de mange vejtræer. 
Foto: Stadsarkivet.
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Øverst: Private håndværksmestre byggede i slutningen af 1930 'rne boligkarreer 
i det inderste Kors løkke, som ses på venstre side af Ny borgvej. Billedet er fra 
kloakgravearbejde i 1939. Politiet er til stede, fordi en person var faldet 
i graverenden. Foto: Stadsarkivet.

afdeling H, en af de lange gule blokke.
Han var vidne til en total forvandling 

af vejen, der blev både langt mere trafi
keret og langt mere befolket.

Nyborg Landevej havde i 1916 et 
indbyggertal på 201. Da den i 1936 
skiftede navn til Nyborgvej, var befolk
ningstallet vokset til 1247.

I dag bor dobbelt så mange på Ny
borgvej. De mange boligblokke langs 
den lange vej sender den - med 2486 
indbyggere - op på en suveræn første
plads i Odense Kommune.

Nederst: Ejby Smedje lå på Ny borgvej 208 og brugsforeningen på Nyborgvej 210. 
Begge huse er revet ned, og den tilstødende Ejbygade er blevet 
en firesporet ringgade. Foto: FS/Stadsarkivet 1953.
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Hovedvej og handelsgade

Nyborgvej var ikke blot hovedlande
vej, men også det nye kvarters hoved
gade og handelsgade.

Seks købmænd på Nyborgvej og tre 
købmand i sidegaderne fulgte med i 
købet, da Odense i 1936 indlemmede 
det østlige kvarter. Desuden kunne ko
nerne købe ind i en afdeling af Odense 
Brugsforening.

Korsløkke Sogn mere end firedoble- 
de sit indbyggertal i årene fra 1945 til 
1965. Den kolossale befolkningstil
vækst gav kundeunderlag for et utal af 
småbutikker.

På næsten ethvert gadehjørne åbnede 
en købmandsbutik, en bager, en slagter, 
et mejeriudsalg eller en anden daglig
varebutik.

Odense Vejviser 1960 nævner seks 
købmænd på Nyborgvej og 20 i sidega
derne samt brugsforeninger både på 
Nyborgvej 93-95 (ved Nansensgade) og 
på Nyborgvej 181 (Korsløkkeparken).

To år senere åbnede også en boghan
del på Nyborgvej. Bechs Boghandel i 
boligkomplekset Svalegaarden på hjør
net af Nansensgade holdt stand indtil 
1995.

Nyborg vej og Korsløkkekvarteret



blev som alle andre bykvarterer ramt af 
butiksdøden, da danskerne skiftede 
vaner, købte biler og slæbte varer hjem 
fra supermarkeder og indkøbscentre.

Odense Vejviser 1980 afslører, at an
tallet af købmænd var faldet til to på 
Nyborgvej og ni i sidegaderne. Køb
mændenes død var supermarkedernes 
brød. Nu købte Korsløkkefolket ind i 
bl.a. brugsforeningerne på Nyborgvej 
93-95 og Rødegårdsvej 84-90 samt i 
Bilka og Rosengårdcentret.

I 1980’eme blev Nyborgvej invade
ret af discountkædemes dagligvarebu
tikker. Både Aldi, Fakta og Netto kon
kurrerer om Korsløkke-kundeme. Fak
ta overtog Brugsens bygning på hjørnet 
af Nyborgvej og Nansensgade.

Påfyldning

Som hovedvej og indfaldsvej til Oden
se var Nyborgvej tidligt attraktiv for 
benzinselskaberne. Den lange lige vej 
kunne endda prale af at have landets 
største tankstation uden for Køben
havn. Det Danske Petroleums Aktiesel
skab byggede i 1931-1932 benzinsta
tion og bilværksted på Nyborgvej 26. 
Senere fulgte tankstationer for Nafta, 
Esso, BP, Shell osv.

Behovet for benzin har holdt stand. I 
dag er der fire benzinstationer ud til 
Nyborgvej, Metax, Shell, Statoil og 
OK.

På Ny borg vej foregår også en anden 
slags påfyldning. Værtshuse med poeti
ske navne som Ølhunden, Østerport og 
Skandsen slukker den lokale tørst. 
Sidstnævnte holder skansen i et lille 
byhus, der læner sig op ad moderne 
boligblokke.

Det meste af Nyborgvej (hele strækningen østfor Reventlowsvej) var hovedvej, 
indtil ringvejen åbnede i 1958. Billedet er fra krydset ved Eriksgade. Bemærk 
bilnummerpladen med kendingsbogstavet M, som stod for Odense Amt.
Foto 1954, FS/Stadsarkivet.

Som indfaldsvej til Odense og som en af landets mest trafikerede hovedveje 
tiltrak Nyborgvej mange benzinstationer. Foto: Stadsarkivet/FS 1953.
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Nyborgvej set fra avistegneren Max 
Randrups lejlighed på syvende sal 
i Korsløkkeparken C.
Ejendommen med tårn er Juelsminde 
på hjørnet af Ørbækvej. Den blev også 
kaldt “Hestehandlergården” og var 
kendt for sine overnattende sprittere. 
På hjørnet lige overfor lå en anden 
ejendom med tårn, kaldet Taarnborg. 
Foto 1957, FS/Stadsarkivet.

Rockerborgen

En motorcykelforening havde fra 1996 
klubhus på Nyborgvej 81. Et lille 
byhus, som medlemmerne forskansede 
med panserplader. Det var nemlig 
ingen helt almindelig forening, men de 
berygtede Helis Angels. Naboerne 
kaldte huset for “en rockerborg” og var 
ikke trygge ved situationen.

For at undgå at rivaliserende forenin
ger skulle anbringe bilbomber ud for 
huset, placerede politiet en tom affalds
container ved fortovskanten.

“Vi er pisse-ligeglade. Du kan skrive, 
hvad du vil,” svarede to mænd med he
stehaler og solbriller, da denne bogs 
forfatter bankede på døren. Derefter 
kørte de to hyggespredere væk - ikke 
på motorcykel, men i en Ford Scorpio.

Helt væk fra Nyborgvej var Hel Is 
Angels i 1999, da de flyttede klub
huset til Skt. Jørgens Gade.

Protest mod fire spor

Bortset fra asfalten er der ikke meget, 
der forbinder folk fra Nyborgvej 1 med 
folk fra Nyborgvej 713.

Men netop det fælles asfaltbånd 
skabte i begyndelsen af 1990’eme sam
menhold på den lange vej.

Byplanrådmand Lennart Larson fik 
den idé, at Nyborgvej skulle være fire
sporet, så biler hurtigere kunne buldre 
fra Odense Banegård til Odense Sydøst 
og omvendt.

Den plan brød beboerne sig absolut 
ikke om. De fandt, at 7.000 biler i døg
net var rigeligt, og at en firesporet 
Nyborgvej ville øge både trafikmæng
den og støjen.

Både beboere og handlende proteste
rede, og de kunne ånde lettet op, da 
efterfølgeren som byplanrådmand, Vil
ly Larsen, definitivt skrottede planen.

30



“Fabrikker, lort 
og lejligheder”
’’Nyborgvej kvarteret har altid været 
noget underligt noget. En blanding af 
fabrikker og lort og lejligheder.”

Sagt af skuespilleren Lise-Lotte 
Lohmann, opvokset på den nu ned
revne Mosegård ved Nyborgvej og på 
Avlskovgård ved Herluf Trolles Vej.

Mosegård blev revet ned i forbin
delse med planerne om en motorvejs
forgrening helt ind til byen.

Citat: TV 2 / FYN 2001.

Tegneren Claus Deleuran trådte sine barnesko på Nyborgvej og benyttede 
barndommens landevej som inspiration til forsidetegningen på bogen 
“Odense-fortælling” af John Fellow Larsen fra 1987.

Nyborgvej er byens 
mest befolkede vej
Ingen kommer i nærheden af Ny
borgvej, når det gælder gaders og 
vejes befolkningstal i Odense Kom
mune. Her er top 10:

1. Nyborgvej..............................2486
2. Bøgeparken, Vollsmose.........1709
3. Birkeparken, Vollsmose........1337
4. Lærkeparken, Vollsmose.......1311
5. Fyrreparken, Vollsmose.........1290
6. Granparken, Vollsmose........1287
7. Skibhus vej............................. 1267
8. Egeparken, Vollsmose...........1232
9. Middelfartvej.........................1208
10. Rødegårdsvej.......................1201

Nyborgvej er snorlige, men den er ikke "i vater”. Dens laveste punkt findes ved 
Østerbæksvej, hvor den krydser den rørlagte Ostebcek. Foto: Stadsarkivet/FS 1962.

Kilde:
Odense Kommune,
Statistikfunktionen, 1.1.2004.
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Det inderste Korsløkke
Odenses østlige udkant fik nyt liv i 
slutningen af 1930’me. Ikke blot blev 
Vor Frue Landsogn indlemmet i Oden
se og døbt Korsløkke. Området ved 
Nyborgvej blev også mere og mere for
vandlet til et bykvarter.

Boligkarreer skød op på Rødegårds- 
vej samt i nyanlagte gader som Nan- 
sensga’e, Schacksga’e, Thuresensga’e 
og Gyldenløvesga’e, som de udtales af 
de indfødte og af buschauffører.

Resultatet blev et nyt boligkvarter 

med privatejede udlejningsejendomme 
i tre og fire etager. Et homogent kvarter 
præget af den halvhøje, sammenhæn
gende og meget tætte bebyggelse, ken
detegnet ved altaner og kviste.

Odenseanske håndværksmestre samt 
diverse velhavende investorer spekule
rede i byggeeventyret i det inderste 
Korsløkke.

Nogle byggede en enkelt ejendom; 
andre en hel stribe, f.eks. tømrermester 
Aksel Andersen, der selv boede i en 

tredjesalslejlighed på Thuresensgade 
14 A. Han opførte en halv snes ejen
domme i Thuresensgade, Schacksgade 
og Nansensgade.

De fleste ejendomme i kvarteret 
hænger sammen som randbebyggelse, 
mens andre ligger vinkelret på gaderne. 
Dermed udnyttede bygherrerne områ
det intensivt, og beboerne fik en side
gevinst i form af “smutveje” og friarea
ler mellem de parallelle gader.

Af markante Korsløkke-byggerier fra

Da markerne strakte sig helt ind til Korsløkkeskolen. Vejen, der løber vandret øverst i billedet, er Nyborgvej. 
Til højre - midt på marken - ses Apotekerhuset, som bygmester Jens P. Koch købte og udstykkede.
Vejen nederst i billedet er Rødegårdsvej. Foto 1948, Stadsarkivet.
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Trængsel på fortovet i Sehacksgade, dengang det vrimlede med børn i Korsløkkekvarteret. Med over 1800 børn var Korsløkke
skolen i begyndelsen af 1950'erne byens største. I baggrunden til højre ses Nansensgade. Foto 1952, FS/Stadsarkivet.

1930’me bør nævnes boligkomplekset 
Gartnergaarden i Gyldenløvesgade, i 
Sehacksgade og på Nyborgvej (opført 
af en murermester på Hunderupvej), 
boligkomplekset Rødegårdsvej 98-100 
(opført af trælastgrosserer N. H. Hein) 
og boligkomplekset Spartagaarden i 
Thuresensgade (opført af et aktiesel
skab).

De nye lejekaserner blev straks inva
deret af børnerige arbejder- og hånd
værkerfamilier.

Og det nye kvartersnavn, Korsløkke, 
blev slået fast på et par af facaderne. 
“Korsløkke” og “Korsløkkehus” hed
der to ejendomme. Pudsigt nok ligger 
de begge i den del af kvarteret, som til
hører Vor Frue Sogn og ikke Korsløkke 
Sogn.

Flertallet af ejendomme i det inderste 
Korsløkke er fra 1930’me, men huller i

husrækkerne blev fyldt ud i 1940’me 
og 1950’eme, bl.a. af Odense Andels
boligforening, som i 1956-1957 opførte 
boligblokken “Afdeling 5” i Thure
sensgade.

Børnefamiliernes indtog betød, at 
Korsløkkeskolen i 1950’eme var en 
myretue. I begyndelsen af årtiet var 
den byens største. På og omkring sko
len var også børnehave, ungdomsskole 
og ungdomsklub.

Odenses første permanente ung
domsskole begyndte i 1942 i lokaler på 
Korsløkkeskolen (se side 115).

Byens første kommunale børnehave, 
Korsløkke Børnehave, åbnede i 1950 
som nabo til Korsløkkeskolen.

Endelig kunne kvarterets unge fra 
1959 dyrke deres fritidsinteresser i 
Korsløkke Ungdomsklub, som havde 
lokaler på Korsløkkeskolen.

Korsløkkekvarterets drenge byggede 
sæbekassebiler. Her ses en af dem 
foran slagteriudsalget på hjørnet 
af Nyborgvej og Palnatokesvej.
Privatfoto 1954-55.

33



Korsløkke i krig
Odense var et brændpunkt under den 
tyske besættelse 1940-1945. Oprør, 
sabotage, schalburgtage, mord og li
kvideringer hørte i perioder til da
gens orden. Også Korsløkkekvarteret 
fik besættelsen at føle.

En 41-årig portner blev dræbt af 
maskinpistolskud, da han i maj 1944 
kom gående i Thuresensgade. Og en 
harmonikaspiller blev i januar 1945 
skudt ned i en kældergang til Nyborg
vej 39.

Esso-benzinstationen på Nyborg
vej 26 var i 1944 og 1945 udsat for to 
bombeattentater mod lastbiler, som 
kørte for tyskerne.

Også børnene mærkede krigen. 
Korsløkkeskolen var i flere omgange i 
1944-1945 beslaglagt. I februar 1945 
rykkede ca. 300 soldater, angiveligt 
ungarere, ind på skolen. De blev sene
re flyttet til Jernbanegades Skole, 
hvorefter Korsløkkeskolen blev laza
ret for 300 sårede tyske soldater.

Børnene måtte sendes til andre sko
ler, og en del undervisning blev aflyst. 
På Korsløkkeskolen klagede forældre
ne til skolevæsenet:

“Børnene får for øjeblikket og har i 
lang tid kun fået halv undervisning, 
ligesom de har en lang skolevej, hvil
ket er meget ubehageligt, nu det er 
koldt og mørkt morgen og aften, og 
mange af børnene er på grund af 
tøj mangel dårligt påklædte.”

Også Ejby Forsamlingshus og Op
tagelseshjemmet Korsløkke var i en 
periode beslaglagt af tyskerne, som 
desuden havde et ammunitionsdepot i 
en af skovene ved Killerup.

De fleste ejendomme i den inderste del af 
Korsløkkekvarteret er fra 1930’rne, bl.a. 

“Korsløkkehus ”, Schacksgade 34 (øverst), 
og “Korsløkke”på hjørnet af Nansens

gade og Thuresensgade (nederst).
Foto: awb 2004.



Flere ejendomme i Korsløkkekvarteret 
er udsmykket med relieffer med motiver 
fra H. C. Andersens eventyr eller med 
sportsfolk. Øverst Prinsessen på ærten. 
Nederst en bokser. Foto: awb 2004.

Kunst på facaderne

Det ellers lidt “grå” kvarter med det 
ensartede etagebyggeri byder også på 
overraskende kunstoplevelser.

Spartagaarden i Thuresensgade, to 
store ejendomme på Rødegårdsvej 
samt en stribe ejendomme i Schacks- 
gade er alle forsynet med relieffer 
over hoveddørene.

Sportsmotiver præger Spartagaar
den, hvor man kan betragte en svøm
mer, en bokser, en fodboldspiller og 
en tennisspiller.

Over hoveddørene på Rødegårds
vej 98-100 ses motiver fra H. C. An
dersens eventyr såsom Klods Hans, 
Den lille pige med svovlstikkerne, 
Hyrdinden og skorstensfejeren, Prin
sessen på ærten, Tommelise, De vilde 
svaner og Den lille havfrue, fortolket 
af billedhuggeren Erik Cohrt.

Midt i Schacksgade kan man dvæle 
ved stjernetegn, som pryder en stribe 
gule murstensejendomme, ligeledes 
fra slutningen af 1930’me.



Gaderne, markerne og passagerne 
mellem karreerne var børnenes lege
pladser Foto fra Rødegårdsvej.
1951, FS/Stadsarkivet.

Anette og Flemming mødte 
hinanden i 1. klasse
I boligkomplekset Gartnergaarden boe
de familien Rasmussen med tre børn i 
en toværelserslejlighed. Adressen var 
Gyldenløvesgade 2 B stuen til venstre. 
Faderen var møbel snedker, moderen 
hjemmegående.

På hjørnet overfor - i Gyldenløvesga
de l - boede familien Larsen, som også 
havde tre børn. De drev en grønthandel 
og boede i en toværelserslejlighed bag 
butikken.

Møbelsnedkerens datter, Anette, og 
grønthandlersønnen Flemming, blev 
begge født i 1946.

De begyndte begge på Korsløkke
skolen i 1953. De kom i samme klasse, 
l. b. Og minsandten om ikke lærer 

Fire friske gutter fra Kragsbjergskolen i tidens hotteste drengemode. Foto 1956, 
udlånt af Erling Larsen (længst til højre), som boede i Gyldenløvesgade.

Madsen placerede dem ved samme 
tomandsbord.

De blev kærester. De blev gift. De fik 
børn, og nu bor de i en villa i Næsby. 
Flemming er tømrermester. Anette er 
medhjælpende hustru.

“Det var kærlighed ved første blik,” 
griner Anette.

Hun husker Korsløkkekvarteret såle
des: “Vi boede tæt. Der var børn alle 
vegne, 10-15 stykker i hver opgang. 
Gik man ned i gården eller på gaden, 
var der altid nogen at lege med.”

Hendes mand, Flemming Larsen, 
tilføjer: “Der var utroligt mange små
handlende, én på hvert gadehjørne. 
Alene i Gyldenløvesgade var der fire 
købmænd, en grønthandel, en slagter, 
en bager og et mejeriudsalg. Alle føde
varer kunne købes i gaden, og konerne 
købte ind hver dag. Der var ikke køle
skabe i lejlighederne.”

Til gengæld havde hver bolig både 
bad og toilet i modsætning til de ældre 
lejligheder på Reventlowsvej med das i 
gården.

“Og vi havde varmt vand to dage om 
ugen,” husker Anette.

“De fleste lejligheder i Gyldenløves
gade, Nansensgade, Schacksgade og 
Thuresensgade var toværelsers - med 
en stue og et soveværelse samt et køk
ken, der var så lille, at vi ikke kunne 
sidde der. Alle sov i samme soveværel
se, både voksne og børn.”

Anette og Flemming fortæller, at det 
i starten var svært for de private byg
herrer at leje lejlighederne ud, fordi de 
var så små. “I Schacksgade var der en 
ejer, der - for at trække folk til - valgte 
at udleje sine lejligheder gratis i tre 
måneder. Det virkede, men efter tre 
måneder flyttede mange ud igen.”

“Navnet Schacksgade havde i øvrigt 
af en eller anden grund en dårligere 
klang end de andre gadenavne i kvarte-
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Anette og Flemming (længst til venstre) begyndte i 1953 i 1. klasse på Korsløkkeskolen og blev kærester. 
Klassebilledet er fra 2. klasse året efter. I dag er de gift. Privatfoto.

ret,” tilføjer Flemmings bror, læge 
Erling Larsen (født 1943).

“Men selv om lejlighederne var små, 
følte vi altid, at der var plads nok,” for
tæller Anette. “Børnene opholdt sig 
meget udendørs.”

Nærmeste legeplads lå “langt væk” - 
ved Skt. Jørgens Gade. Omkring ejen
dommene i det indre Korsløkke var 
jorden belagt med grus og cement. 
Men datidens lege krævede ikke de 
store faciliteter. Drengene brugte tørre
stativerne som fodboldmål og de bare 
næver til den mest populære sports
gren, gadekampe i tørre tæsk.

“Det foregik gård mod gård, eller 
Gyldenløvesgade mod Drewsensvej 
eller mod “Bæverfarmen” - rækkehuse
ne på Bredalsvej,” fortæller Flemming.

Broderen Erling tilføjer: “Gadekam
pene fandt som regel sted på engen ved 
Rødegårdsvej, en del af det nuværende 
grønne område ved Munkedammen.

Det var Nalle, der styrede, hvem der 
skulle have tæsk. Der er vist ikke man
ge Korsløkke-drenge på vores alder, 
der ikke har fået tæsk af Nalle, hvis 
man drillede ham og kaldte ham Tykke 
eller Fede.” Nalle blev senere kendt 
som rocksanger.

Lykken i Korsløkke

Anette, Flemming og Erling mindes 
barndommens lege i 1950’emes Kors
løkke: at spille med “esser”, at få auto
grafer af udlændinge, der stod og blaf
fede på Nyborgvej, at lave snehuler og 
sæbekassebiler, at løbe på rulleskøjter, 
at gå på stylter, at spille rundbold og 
bob, at samle på glansbilleder og 
Richs-billeder, at lave tombola i gårde
ne, at hoppe med hinkesten - eller 
“hop’skår”, som det hed på odense- 
ansk. Og om aftenen var der håndbold 

og gymnastik og ungdomsklub på 
Korsløkkeskolen.

Erling: “Vi lærte at være kreative i 
modsætning til nutidens børn, der har 
alting af plastic. Vi skabte tingene selv. 
Bøger var der til gengæld ikke mange 
af i lejlighederne. Korsløkke var abso
lut ikke noget bogligt kvarter.”

Anette: “Jeg tror, vore mødre syntes, 
at bøger samlede for meget støv. Der 
var heller ikke meget plads til at lave 
lektier.”

Flemming: “Der var nu ingen kon
flikt i det. Vi havde det ens allesam
men.”

Kvartersliv i 1950’erne

De voksne havde ikke megen fritid i 
1950’eme. Mændene var fabriksarbej
dere, håndværkere eller småhandlende 
med lange arbejdstider. Konerne gjorde
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Brødrene Claus og Jesper Deleuran glemte ikke deres barndomskvarter i Odense, da de blev professionelle tegnere. 
På bagsiden af tegneseriehæftet om privatdetektiverne Schiønning & Arve har de ladet sig inspirere af Nyborgvej og 
den inderste del af Kors løkkekvarteret. Tegning 1980.

rent, lavede mad, vaskede tøj i hånden, 
syede og strikkede, lappede tøj og bag
te boller.

Grønthandlerfamilien Larsen solgte 
kartofler til hele gaden. Og frugtsaft, 
som fru Larsen selv fremstillede om 
aftenen. Og optændingsbrænde til kak
kelovnene, fremstillet af træ fra appel
sinkasser. Selv gavlene fra appelsinkas- 
seme kunne sælges i butikken. Som 
juletræsfødder.

Anette: “Biler og fjernsyn og telefo
ner havde man ikke i Korsløkkekvarte
ret, men man hørte radio, og nogle hav
de kolonihaver. Vi havde det dejligt. 
Stille og roligt. Vi oplevede ikke så 
meget ophidsende. Men vi kendte ikke 
til nogen, der havde det bedre end os.”

Gårdsangere og skærslippere og folk, 
der gik rundt i gårdene med rejsegram
mofoner, var de underholdende højde
punkter. “Vi smed penge ned til dem 

fra vinduerne, pakket ind i avispapir,” 
husker Anette.

Klassens kendte tegner

Bagest i Flemmings og Anettes klasse 
på Korsløkkeskolen sad en lille stille 
dreng, som var søn af kunstmaleren 
Otto Deleuran, der boede i Gartnerha
ven.

Drengen hed Claus og viste hurtigt 
store tegneevner. Med farvekridt ud
smykkede han klassens tavle med dyre- 
tegninger, et dyr for hvert bogstav i 
alfabetet, som det ses på billedet på 
side 37 i denne bog.

Claus Deleuran (1946-1996) blev en 
kendt grafiker og underfundig tegnese
riemager. Hans mest kendte tegneserier 
er “Thorfmn”, “Rejsen til Saturn” og 
“Pirelli & Firestone alias Schønning & 

Arve”. Sidstnævnte var dækfirmaer, 
som Deleuran huskede fra gavlrekla- 
meme i barndommens kvarter.

Dem brugte den voksne Claus De
leuran som “dæknavne” for detektiver
ne i sine tegneserier. I Schacksgade 
lige over for Korsløkkeskolen havde 
Deleuran f.eks. dagligt kunnet betragte 
en Pirelli-reklame (se side 58), som i 
dag savner frisk maling.

Den senere sanger og sangskriver Pia 
Raug (født 1953) kom til kvarteret i 
1963.

“Vi flyttede til hjørnet af Ny borg vej 
og Reventlowsvej, til huset lige bag 
BP-benzinstationen, hvor min far ar
bejdede. Jeg kom på Korsløkkeskolen. 
Tiden dér synes i hukommelsen uende
lig; men jeg tror faktisk kun, jeg gik 
der i to år. Efter 5. klasse vi blev delt i 
A- og B-hold, og jeg blev sendt op på 
Kragsbjergskolen,” fortæller hun.
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Ny beboerprofil

Det inderste Korsløkke har med årene 
ændret social profil. Børnefamilier er 
flyttet ud - mange af dem til parcelhus
kvarterer i byens nyere forstæder. En 
vandring som begyndte i 1960’eme. 
Studerende, enlige og barnløse par er 
rykket ind.

Under bømerigdommen i 1950 hav
de de fire gader, Gyldenløvesgade, 
Schacksgade, Nansensgade og Thure- 
sensgade, tilsammen 2734 beboere.

I dag er lejlighederne i de fire gader 
befolket af kun 1103 mennesker.

Også ejerskabet til lejlighederne har 
forandret sig. En del lejeboliger er ble
vet til ejerlejligheder. Andre huse er 
købt af ejendomsfirmaer, andelsselska
ber og pensionskasser.

Fra hjørnerne til JEKA

Kun få dagligvarebutikker er tilbage i 
det inderste Korsløkke.

Med til at slå mange småbutikker 
ihjel var JEKA Stormarked, som i 1966 
åbnede på Rødegårdsvej 84-90. JEKA 
var et af Odenses første rigtige super
markeder og blev desuden kaldt “Skan
dinaviens største enkeltmands-ejede 
supermarked”. Ejeren var den fremsy
nede købmand John Vindeløv, og ordet 
JEKA dannede han af forbogstaverne i 
familiens fornavne.

Han var med til at lære odenseaneme 
at skubbe rundt med indkøbsvogne og 
stå i kø ved en kasse i stedet for at 
handle hen over disken med den lokale 
købmand.

JEKA var mere end et supermarked; 

det var snarere et overbygget bu
tikstorv med cafeteria, bageri, kiosk, 
frisørsalon, selvbetjenings vaskeri m.m.

Efter 12 år valgte John Vindeløv at 
sælge sit stormarked til Brugsen, som 
fortsat frister kunderne i den store flade 
betonbygning på Rødegårdsvej 84-90.

Ellers er de fleste gamle butiksvindu
er muret til, og lokalerne er blevet til 
lejligheder.

Det inderste Korsløkke kan i dag 
byde på et par solcentre, et par møntva
skerier, en frisør, en genbrugsbutik, en 
støvsugerreparatør og et Aldi-super- 
marked.

Købmand John Vindeløv lærte korsløkkerne at skubbe rundt med indkøbsvogne, da han i 1966 åbnede JEKA Stormarked 
med det flade tag. Foto: FS/Stadsarkivet.
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Frisørens ønskeseddel
Frisørmester Axel Larsen, Nyborg
vej 212, fik i 1958 lejlighed til at 
møde Odenses borgmester, Holger 
Larsen.

Frisøren var formand for Korsløk
ke Grundejerforening, og han frem
satte mange ønsker til borgmesteren.

“Vi vil gerne have indlagt mere 
fjernvarme, navnlig i Ørbækvejkvar- 
teret,” sagde han og nævnte desuden 
et posthus, en telefonboks og en 
udvidelse af Ørbækvej som nogle af 
Korsløkkes ønsker.

“Kan der ikke gøres noget for de 
ældre i sognet, f.eks. aldersrente
boliger?” lød et andet ønske fra fri
søren, som privat boede på Køb- 
kesvej 6.

Borgmesteren svarede ifølge Fyens 
Stiftstidende, at “vi er gået bort fra at 
bygge særlige aldersrenteboliger. I 
stedet indretter vi lejligheder til de 
ældre i den almindelige bebyggelse.”

Med årene fik grundejerforeningen 
de fleste ønsker opfyldt.

En funklende ny telefonboks blev i 
1960 monteret på hjørnet af Nyborg
vej og Ørbækvej, og et nyt posthus 
stemplede i 1963 ind i Ejerslykke
bebyggelsen.

Kors løkkekvarteret havde i forve
jen posthus på Nyborgvej 212.

Slikkerbanden
Alle, der er vokset op i Korsløkkekvar
teret i slutningen af 1960’eme, husker 
“Slikkerbanden”. En ungdomsbande, 
som var berygtet, men også tæt på at 
blive berømt, fordi Danmarks Radio 
lavede en tv-udsendelse om banden. 
Den vakte mediernes interesse, fordi 
bander i bykvartereme dengang var et 
nyt fænomen.

“Slikkerbanden bestod af 20-50 “læ
derjakker” i alderen 14-22 år,” fortæller 
daværende ungdomsskoleinspektør Ej- 
gil Aagaard. “De stjal biler og motor
cykler og begik vold og indbrud, og 
nogle var på speed og tossetobak. En 
del af dem tilmeldte sig et hold i motor
lære på Korsløkke Ungdomsskole. Det 
var ikke noget behageligt selskab. De 
skabte massive problemer. Jeg husker 
bl.a., da de kastede en stjålet knallert ud 
fra 3. sal på Korsløkkeskolen.”

Per Stig Jørgensen, som dengang bo
ede i Ejerslykke, tilføjer:

“De ville gerne tæve de langhårede 
flippere - ja, altså indtil de begyndte at 
interessere sig for hash. Så ville de godt 
handle med unge, der var langhårede.”

Han husker farverige bandemedlem
mer.

“Der var én, der bed næsen af pedel
len, og én, der gennembankede sin far. 
Det gav respekt.”

Navnet “Slikkerbanden” skyldtes, at 
den holdt til foran en slikbutik ved 
Korsløkkeskolen.

Det var åbenbart kedsomhed, der var 
drivkraften. Da kommunen i 1970 op
rettede en motorklub med bane ved 
Fynsværket, gik gassen af banden.

“Slikkerbanden havde et helt for- 
kvaklet syn på vold og på kvinder. Vi 
forsøgte med socialpædagogisk arbejde 
at ændre deres kultur og deres værdier,” 
husker Ejgil Aagaard.

“Men det helt afgørende vendepunkt 
kom, da Korsløkke Ungdomsskole åb
nede klublokaler med motorværksted i 
Albanigade, og da kommunen anlagde 
motorbanen. Fra det øjeblik stjal de 
ikke så meget som en skruetrækker.”

“I dag er de fleste af dem pæne bed
steborgere, og mange af dem kommer 
stadig sammen privat. Jeg møder af og 
til et gammelt bandemedlem, og vi hil
ser pænt på hinanden.”

Motorbanen afskaffede dog ikke alle 
bandeproblemer. I 1971 nævnes en 
“Carl Blochs Vejs-bande” bestående af 
15-19-årige, som “ødelægger eksiste
rende klubarbejde” (citat fra interne 
mødereferater fra Kors løkke Ungdoms
skole).

Fyens Stiftstidende bragte i 1972 en 
artikelserie om byens bandekriminalitet 
og om “krigene” mellem rockere og 
flippere.

Brønshøj Sø ligger 
i Korsløkke
Tæt på bymidten ligger en sø, som 
næsten ingen kender. Og navnet ly
der ganske udenbys: Brønshøj Sø.

Den hemmelige naturperle med 
ænder, gedder og skaller gemmer sig 
bag husene i firkanten Nyborgvej, 
Eriksgade, Christiansgade og Svends
gade.

Der er kun adgang til søen fra de 
huse, som har haver ned til den. Og 
for at have råderet over søen, skal 
man være medlem af en forening, der 
kalder sig Foreningen Brønshøj Sø.

Det er dog ikke noget officielt 
navn. Sådan ét har søen nemlig ikke. 
Tidligere kaldte ejerlavet sig for For
eningen Korsløkke Sø.

Hvordan Brønshøj-navnet er hav
net i Odense, har ikke kunnet opkla

res. Men det er mindst en snes år 
gammelt.

Søen er kunstig. Den er opstået i en 
gammel lergrav, der hørte til et tegl
værk i Svendsgade. Teglværket luk
kede omkring Første Verdenskrig.

Området omkring Svendsgade hed 
i øvrigt tidligere Teglværksmarken. 
Og selve Svendsgade bar indtil 1936 
navnet Søvej, opkaldt efter den vand- 
fyldte lergrav.
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Da rocken rullede i Korsløkke
De færreste børn i Korsløkkekvarteret 
er født med en guldske i munden. Men 
det er ikke forbudt at drømme. Også i 
Odenses East End er der stjerner på 
himlen.

I “finere” kvarterer går vejen til stjer
nerne som regel omkring bøger og 
business. I Korsløkke kunne sport og 
rockmusik forløse drømmene.

To, som blev noget ved musikken, er 
Johnny Reimar og Rock Nalle; begge 
er kendte sangere med en stor plade
produktion inden for pop og rock.

Reimar og kammeraterne

Johnny Reimar kom til verden i 1943 
på Albanigades Fødeklinik. Han blev 
døbt Reimar Kristensen og voksede op 
på anden sal på Palnatokesvej 22 hos 
moderen Gertrud og faderen Carl Bør
ge Reimar Kristensen, der var biograf
operatør.

Palnatokesvej lå i Korsløkke Skole
distrikt, så lille Reimar kom på Kors
løkkeskolen og beskriver kvarteret og 
skolen i sin erindringsbog:

“Jeg elskede turen til og fra skolen, 
hvor kammeraterne stødte til. Til fods 
varede turen 15-20 minutter. Og ofte 
var der tid til et besøg hos bageren i 
Østerled. Her kunne man købe kugler 
af kageaffald, der kostede fem øre.”

“I skolen havde jeg det bedst med de 
mundtlige fag og lavede kun lige, hvad 
der var nødvendigt. En standardbe
mærkning i min karakterbog igennem 
hele skoletiden var, “at Reimar burde 
efter sine evner kunne præstere noget 
mere”.”

“Mange af mine kammerater fra 
Korsløkkeskolen var også venner 
hjemme fra vejen, som var et børnerigt 
kvarter. Jeg havde en pragtfuld barn
dom, hvor vi efter skole spillede rund

bold og legede røvere og soldater i Skt. 
Jørgens Park. Det blev dog ikke ven
nerne fra vejen, jeg fandt sammen med 
over musikken, men nye kammerater 
fra mellemskolen.”

Mange i kvarteret husker, at Reimar 
som dreng - før køleskabenes tid i 
Korsløkke - bragte is ud fra et ismejeri 
til brug i folks isskabe.

Reimar lærte at spille guitar og dan
nede sit første orkester på Korsløkke
skolen. “Vores lille, men meget entusi
astiske skoleband blev hurtigt meget 
populært. Om succesen skyldtes, at vi 
var det eneste band i miles omkreds, 
eller om vi virkelig var gode, fortaber 
sig i tågerne. En kendsgerning var det 
imidlertid, at vi spillede ved alle fester
ne på Korsløkkeskolen. Min drøm om 
at spille musik var gået i opfyldelse.”

Reimar, der senere tog kunstnerfor
navnet Johnny, blev konfirmeret i Vor 
Frelsers Kirke (i sin bog kalder han den

Reimar Kristensen og Roland Sørensen alias Johnny Reimar og Rock Nalle blev 
begge konfirmeret i 1957 af pastor Kjær. Privatfoto, udlånt af Erling Larsen.

Ejby Kirke). På konfirmationsbilledet 
sidder den spinkle dreng ved siden af 
en noget mere velvoksen gut, der også 
blev en kendt sanger, Roland Lyhr Sø
rensen alias Rock Nalle.

Nalle blev mobbet

Rock Nalle (født 1943 i Allégade) vok
sede ligeledes op i den østlige del af 
Odense.

“Jeg var ni år, da min far, som var 
murer hos Jens P. Koch, købte et Koch- 
hus på Eckersbergsvej 16. Det kostede 
52.000 kroner dengang i 1952.”

“Der blev set lidt ned på os derude. 
Sådan en almindelig murer kunne da 
ikke flytte ind på en vej, hvor der ellers 
boede ingeniører og læger og overtele
fonmontører osv. Men fatter var spar
sommelig, og farmor var også kommet 
med nogle penge; hun skulle bo på 
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første sal. Mor havde arbejdet på 
Kamgamspinderiet en snes år, men det 
holdt hun op med, da vi flyttede. Fatter 
mente, at når vi skulle bo i sådan et 
hus, så skulle hun ikke gå på arbejde 
mere.”

“De fine i gaden sagde i øvrigt 
Eckers’bergsvej med tryk på “bergs”, 
for at det skulle lyde ligesom Frede
riksberg,” fortæller Rock Nalle.

“Oppe i Allégade havde vi været ac
cepteret. Men på Eckersbergsvej skulle 
jeg kanøfles. Jeg var den nye dreng, og 
jeg var tyk. Som ni-årig vejede jeg 
over 100 kilo, så jeg blev mobbet både 
i skolen og efter skoletid. Min far sag
de, at jeg ikke skulle finde mig i noget, 
men bare slå fra mig, så der er mange, 
der har fået øretæver af mig som barn.”

Teddybears og 
Swinging Rockmen
Rock Nalle og Johnny Reimar kendte 
hinanden, fra de var helt små. De gik i 
samme vuggestue, Set. Georgshjemmet 
på Palnatokesvej, og kom begge i Lan
gelandsgades Børnehave.

De gik dog ikke i skole sammen. 
Nalle startede på Munkebjergskolen og 
kom derefter på Marie Jørgensens 
Drengeskole. “Jeg var jo en værre vild
basse. Jeg vred armen om på en lærer 
og blev smidt ud, og så kom jeg på 
Kragsbjergskolen.”

Reimars og Nalles veje krydsede 
jævnligt hinanden i 1950’emes ung
domsmiljø i det østlige Odense.

“Vi spillede musik sammen som 
drenge, men da vi begge var sangere, 
dannede vi hver sit orkester. Reimar 
lavede Swinging Rockmen, og jeg 
lavede Teddybears. Vi havde også for
skellig inspiration. Jeg var mere til det 
vilde.”

Hvordan kom rocken ind i kvarteret?
“Vi hørte plader og Radio Luxem

bourg. Jeg kan huske, at Reimar be
gyndte at komme sammen med en 
pige, der havde en masse Elvis-plader. 
Da han havde lokket dem fra hende, 
slog han op med hende, hvorefter jeg 
blev kæreste med hende og fik hendes 
plader med Little Richard, Fats Domi
no og Jerry Lee Lewis. Så gik jeg også 
fra hende. Det har vi grint meget af 
bagefter.”

“Da jeg hørte rock’n’roll første gang, 
fik jeg gåsehud over hele kroppen, og 
mit blod frøs til is, og jeg sagde til mig 
selv: Hvis det er musik, så er det mig 
resten aflivet.”

Hvordan vil du karakterisere Kors
løkkekvarteret dengang?

“Det var et arbejderkvarter, hvor der 
kom nogle brodne kar, der troede, de 
var lidt finere.”

Nalle gik ud af skolen i 7. klasse. 
“Jeg blev nærmest smidt ud på grund 
af de der øretæver. Selv om det måske 
ikke hed sig sådan. Vi havde en lærer
inde, som var meget striks. En dag hav
de hun været helt urimelig. Så gik jeg 
hjem og sagde, jeg ikke ville gå i skole 
mere. Min far gik op og snakkede med 
hende og kom hjem og sagde: “Nå, 
men så er det i orden”.”

Og så blev Nalle landbrugsmedhjæl
per i Korup og kom i slagterlære, sam
tidig med at han sang rock’n’roll i 
Teddybears.

Mens Johnny Reimar allerede som 
ung flyttede til hovedstaden og lavede 
gode forretninger, er Rock Nalle for
blevet odenseaner, og han bor i dag tæt 
på sit bamdomskvarter. I et rækkehus 
på Solbjergvej.

“Det er et pensionistkvarter. Vi er 
nogle af de yngste. Flere af dem, der 
bor her, er forældre til børn, jeg gik i 
skole med,” griner Nalle i sofaen.

Socialdemokratisk 
højborg
De borgerlige regerede landsognet ind
til indlemmelsen i 1936, dog med 
snævert flertal over for de socialdemo
kratiske land- og byarbejdere. Men 
med urbaniseringen blev sognet mere 
og mere socialdemokratisk, især efter 
byggeriet af de mange boligblokke.

338 “røde” nybyggere mødtes i 1954 
i Ejby Forsamlingshus, hvor de stiftede 
Korsløkke Socialdemokratiske Væl
gerforening. En af dem, remisearbejder 
Søren Gertsen Pedersen, kom fra År
hus, men var i 1951 rykket ind i en af 
de nye lejligheder i Stjemegården.

“Det var især arbejdere, der flyttede 
til de nye boliger. Vi havde et sammen
hold uden lige i partiforeningen. Vores 
største sejr var i 1960, da vi fik Poul 
valgt til Folketinget,” fortæller han.

Poul, der også var remisearbejder og 
boede i Stjemegården, hed Søgaard til 
efternavn. Han blev senere Anker Jør
gensens forsvarsminister (1977-1982).

Søgaard var desuden tæt på at blive 
Odenses borgmester, da han i 1958 fik 
flest stemmer både på opstillingsmødet 
og ved byrådsvalget, men statsminister 
H. C. Hansen havde i mellemtiden be
søgt Odense og “bagt en kage”, således 
at Holger Larsen trak sig ud af Folke
tinget og blev byens borgmester, mens 
Søgaard blev folketingskandidat.

Poul Søgaard var Korsløkkes mand 
på tinge frem til 1990, da han blev 
afløst af socialrådgiver Else Marie 
Mortensen, som med opvækst i Thure- 
sensgade og mellemskoleeksamen fra 
Korsløkkeskolen ligeledes havde stærk 
lokal forankring.

Siden 2001 har Odenses 1. kreds, 
som Korsløkke tilhører, været uden 
socialdemokratisk folketingsmedlem.

Vælgerforeningen har nu 77 med
lemmer, og aktiviteterne foregår i dag i 
Søjlehuset på Otto Baches Vej.
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Fra Korsløkkeskolen til borgmesterstolen

Skolemælken. Madpakkerne. Vitaminpil
lerne. Spanskrøret. Køjesengene i de små 
lejligheder. Sago vælling og stegt flæsk. 
Anker Boye erindrer et hav af detaljer fra 
sin skolegang på Korsløkkeskolen og sin 
barndom på kanten af Korsløkkekvarte
ret.

Han blev født i 1950 i en toværelsers
lejlighed på første sal på Drewsensvej 8 
A. Senere fik familien en større lejlighed 
på tredje sal på Drewsensvej 4.

“Min far var elektromekaniker på Thri- 
ges fabrikker, og min mor var defektrice. 
Vi levede enkelt og nøjsomt ligesom alle 
andre i kvarteret, som var præget af arbej
der- og håndværkerfamilier med masser 
af børn. Det var en stor dag for os, da vi 
flyttede ind i lejligheden med tre værelser 
og tilmed pejs. Det var vild luksus. Hidtil 
havde min bror og jeg sovet i køjesenge i 
vore forældres soveværelse. Nu fik vi 
hver en ottoman i spisestuen og følte os 
meget privilegerede.”

“I det hele taget havde jeg en fantastisk 
barndom, selv om der slet ikke var de 
samme tilbud til børn som i dag. Det var 
utroligt, hvad vi selv fandt på. Vi holdt 
hamstere og stålorme i kælderen, samlede 
larver i hækkene, lavede slåskampe mel
lem den ene side af gaden og den anden, 
løb på skøjter på Munkedammen, sparke
de bolde op ad garageportene og gik på 
æblerov i kolonihaverne.”

“Men der var også en masse, man ikke 
måtte. Jeg husker skiltet med “Græsset 
må ikke betrædes”. Det var vores eneste 
grønne område, og så måtte det ikke be
trædes. Vi havde heller ikke lov til at gå 
ind på Frederiksbroens Kalkværk og 
balancere rundt på kanten af kalkbassi- 
neme. Vi fik at vide, at man blev ætset 
væk, hvis man faldt ned i den læskede 
kalk, men det gjorde kun vores nysgerrig
hed større, så det skulle vi selvfølgelig 
prøve. Men for det meste holdt forældre
ne os i kort snor. Der var endda små børn, 
der blev bundet til vandrørene, hvis 
forældrene manglede børnepasning.”

“Aftensmaden er også noget af det, jeg 
aldrig glemmer. Altid to retter mad. Sago
vælling, grød eller budding til at lægge

Anker Boye med nykridtede sko på vej 
til sin første skoletime. Foto 1957.

bunden. Stegt flæsk, stegte sild eller fri
kadeller. Altid to frikadeller til far og kun 
én til hvert barn.”

Anker Boye mindes også sin første 
skoledag på Korsløkkeskolen i 1957. 
“Det var en kæmpeskole med store klas
seværelser og mange børn i hver klasse. 
Vi var så mange børn, der startede samti
dig, at lærerne uddelte sløjfer med for
skellige farver for hver klasse. Vi stillede 
op på række i skolegården og marcherede 
ind til morgensang i aulaen. Jeg husker, at 
vinduerne i klasseværelserne sad så højt, 
at man ikke kunne kigge ned i skolegår
den, men op i himlen.”

Højdepunkter i skoletiden var ferieko
lonierne i Hasmark og på Fanø. De 

værste minder er spanskrøret, som lærer
ne dengang benyttede til fysisk afstraffel
se. “Jeg fik selv spanskrøret at mærke, 
selv om jeg ikke var særligt obsternasig, 
men en stille og rolig elev. Det glemmer 
man aldrig. Det gjorde ondt ind i sjælen. 
Og man vidste sjældent, hvorfor man 
skulle straffes.”

Et andet pædagogisk lærerfif var at 
straffe børnene med hjemmeopgaver, 
hvor de skulle skrive samme sætning 100 
gange. “Jeg skal sidde pænt på stolen” 
o.l.

Korsløkkeskolen grundlagde Anker 
Boyes senere afsky over for sødmælk. 
“Hver dag fik vi skolemælk i små flasker 
med kapsel samt små grønne vitaminpil
ler. Jeg tilhørte også dem, hvis forældre 
havde sagt ja til tilbuddet om skolemad
pakker. Dem fik jeg lige så længe de 
fandtes. Leverpostej med rødbede og hak
ket sildesalat.”

“På et tidspunkt var der så mange ele
ver på Korsløkkeskolen, at vi gik forskudt 
i skole. Jeg skulle møde efter spisefri
kvarteret, men først skulle jeg spise min 
skolemadpakke inde i en anden klasse. 
Det oplevede jeg som meget ubehageligt. 
Lige så ubehageligt som at blive sendt i 
skole i plusfours. Jeg følte, at jeg var den 
sidste i verden, der gik i den slags bukser. 
Eller som at blive sendt til skolebal i min 
bedstefars gamle sorte sko.”

Efter 10. klasse kom Anker Boye i lære 
på Henriettevej. “I vores kvarter var for
ældrenes ambitioner, at man skulle blive 
håndværker. Så var man sikret en god 
fremtid.”

Det blev tilfældet for Anker Boye. Han 
blev udlært som maler, arbejdede senere 
som sygehusportør, blev fagforeningsfor
mand, formand for LO i Odense, borgme
ster fra 1994 og formand for Kommuner
nes Landsforening 1998-2001.

Anker Boye besøger stadig barndom
mens gade. Hans mor er blevet boende i 
lejligheden på Drewsensvej 4, og hans 
datter er flyttet ind i en stuelejlighed i 
samme ejendom. “1 dag bor der mest 
unge og enlige på Drewsensvej. Børnefa
milierne er flyttet i typehus,” siger han.
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Moderne forstæder
Langt de fleste boliger i det sydøstlige 
Odense er bygget efter Anden Verdens
krig, da marker blev til tæt befolkede 
boligkvarterer.

Ved krigens slutning havde Korsløk
ke Sogn knap 3000 indbyggere, i dag 
over 10.000.

Endvidere er Tombjerg Sogn kom
met til med knap 8000 indbyggere, der 
stort set alle bor i boliger, der er opført 
efter 1970.

Det sydøstlige Odense er derfor præ
get af “moderne” boligbyggeri, dels et 
utal af etageejendomme, dels stribevis 

Monotont højhusbyggeri kom på mode i Odense i 1950 'erne og var påvirket af 
datidens brutalisme inden for arkitekturen. Foto fra Korsløkkeparken C: awb 2003.

og klyngevis af række- og parcelhuse.
De to bysognes bolighistorie er et 

spejl af den politiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle udvikling, især 
efter Anden Verdenskrig.

Lukkede karreer

Store, lukkede boligkarreer var en 
strømning, der prægede 1920’me og 
30’me. Opført som randbebyggelse 
svøbte de sig omkring store gårdanlæg. 
De findes i det inderste Korsløkke, som 

opstod i slutningen af 1930’me om
kring Korsløkkeskolen.

Derefter åbnede karreerne sig. Det 
blev moderne med såkaldt stokbebyg
gelse eller blokbebyggelse - parallelt 
anbragte fritliggende boligblokke med 
let tilgængelige friarealer mellem blok
kene.

Stokbebyggelse findes til overflod i 
Korsløkkekvarteret, hvor almennyttige 
boligforeninger og boligselskaber efter 
Anden Verdenskrig byggede løs ved 
Ny borg vej og Ørbæk vej.

Efter krise og krig var boligstandar
den for den fattigste del af befolknin
gen ringe i Danmark. Det rettede en ny 
lov op på.

Loven om offentlig støtte til igang
sættelse af sociale boligbyggerier blev 
vedtaget i Folketinget i 1946. Samme 
år dannedes Odense AndelsBoligfore- 
ning (dengang stavet Odense Andels
boligforening). Ligeledes i 1946 opstod 
Odense almennyttige Boligselskab, 
som i dag hedder Fyns almennyttige 
Boligselskab og i de følgende kapitler 
betegnes således.

Åbne boligparker

Odense AndelsBoligforening og Fyns 
almennyttige Boligselskab kom til at 
sætte tydelige fingeraftryk på efter
krigstidens Korsløkke Sogn.

De materialiserede tidens drøm om 
lyse lejligheder med adgang til store 
friarealer og opførte dels stokbebyggel
se med adgang til grønne områder, dels 
parkbebyggelse, hvor blokkene ligger i 
grønne områder og ikke nødvendigvis 
parallelt.

Lejlighederne i en boligpark er ty
pisk lyse og venlige, vinduerne oriente
ret efter solen, og i parkerne findes le
gepladser, boldbaner osv.
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Ved jorden at blive

Men flertallet af danskere ville ned på 
jorden. Parcelhuse og rækkehuse sejre
de som danskernes absolut foretrukne 
boligform, især fra 1950’eme, da det 
blev muligt selv for lavindkomstfamili
er at låne penge til at købe et hus.

I dag udgør enfamilieshuse cirka 
halvdelen af den samlede danske bolig
masse. Enfamilieshuse signalerer indi
vidualitet, frihed, status.

Parcelhusfolket fandt også vej til 
Korsløkkekvarteret. Ved Nyborgvej, 
Ej bygade og Ørbæk vej lå i forvejen 
ældre småhuse og murermestervillaer. 
Men sammenhængende parcelhuskvar
terer kom for alvor til sognet, da den 
kendte bygmester Jens P. Koch fra slut
ningen af 1940’me opkøbte arealer øst 
for byen.

Jens P. Koch skabte to nye parcel
huskvarterer på Ej bys marker, det ene 
omkring Apotekergården på Vermeh- 
rensvej, det andet omkring Vildrosevej.

Senere stod Jens P. Koch fadder til 
parcelhuskvarteret Holluf Pile.

Også boligforeninger og boligselska
ber faldt ned på jorden og byggede 
etplanshuse. De opførte bl.a. rækkehu
se ved Anemonevej, Bredalsvej og 
Østerbæksvej samt i Ejerslykke, mens 
Odense Kommune stod bag rækkehus
byggeriet Ørbækhave ved Sybergsvej.

Parcelhuse opfyldte danskernes drøm 
om livskvalitet for små penge. Bade
værelse, fjernvarme, egen have, skatte
fradrag.

Der var mange gode grunde til at 
købe et parcelhus.

Hvad man også købte, var privathed, 
ensartethed, anonymitet. Hvor den bre
de befolkning tidligere boede tæt i små 
lejligheder, flyttede mange nu ud i for
stæder og skjulte sig bag hække og car
porte.

Nørrebjerg er en af byens nyeste forstæder, som i 1990 trak den sydøstlige bydel ud 
over grænsen til Fraugde Sogn. Nørrebjerg er præget af varieret og utraditionelt 
boligbyggeri. Midt i billedet ses bebyggelsen Soluret, opført i 1990-1991 af Odense 
AndelsBoligforening. Gule blokke ligger som “timetal”på et ur. De to længste 
blokke er urets visere. Midt i bebyggelsen er anlagt en grønning med en lille sø. 
Nederst i billedet ses Andelsboligforeningen Nørrebjergs lave rødstens
rækkehuse fra 1991. Foto: OAB.

Nærhedsprincippet

I 1970’eme kom en ny boligform på 
mode: tæt-lave og varierede klynge-, 
kæde- og rækkehuse, ofte med små 
gårdhaver og fælles friarealer.

De blev et alternativ til de mere mo
notone parcelhuskvarterer og til etage
ejendomme præget af en betonbmtalis- 
me, der flere steder fik sociale proble
mer som bivirkninger.

Tidens tanker om medbestemmelse, 
fællesskab, nærhed og beboerdemokra
ti slog også igennem på boligområdet.

Det tæt-lave byggeri fik et stort gen
nembrud i det sydøstlige Odense - i 
kvartererne Holluf Pile, Tombjerg og 
Blangstedgård, der er typiske for 
1970’eme og 80’eme. Fælleshuse, 
masser af stier og grønne fællesarealer 
samt varieret arkitektur kendetegner 
disse nybyggerkvarterer.
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Butikstorve

Butikstorve er faste følgesvende til 
boligbyggeri efter Anden Verdenskrig. 
Derfor findes de også overalt i Odense 
Sydøst. På Toftevej, i Korsløkkepar- 
keme, i Ejerslykke, i Holluf Pile og i 
Tombjerg. Og endelig er Butiks Byen 
ved Bilka et overdimensioneret bu
tikstorv, der ikke kun betjener sit lokal
område, men også udenbys kunder.

Mindre boligområder må nøjes med 
døgnkiosker, f.eks. Bredagerløkken, 
Blangstedgård og Herluf Trolle Parken.

Som det fremgår af billedet fra L. A. 
Rings Vej dækkede et butikstorv oprin
delig udelukkende behovet for daglig
varer.

Men mange af de ældste butikstorve 
har helt skiftet profil på grund af kon
kurrencen med store indkøbscentre.

I dag består butikstorvet ved L. A. 
Rings Vej af en fodklinik, et solcenter, 
en frisørsalon og en kinesisk grillbar 
med røde pølser, mens et supermarked 
forhandler dagligvarer. En typisk ud
vikling.

Moderne boligkvarterer blev udstyret med butikstorve under velstandsstigningen 
efter Anden Verdenskrig. Forklaringen var enkel: Der var ingen købmand på hjør
net som i de ældre boligkvarterer. Billedet er fra Toftevej i Ejbykvarteret.
Foto 1952, Stadsarkivet.

Et typisk butikstorv er en stribe dagligvarebutikker i en lav bygning i tilknytning 
til en boligbebyggelse. Det gælder også butikstorvet på hjørnet af Ørbækvej og 
L. A. Rings Vej. I baggrunden ses et af Korsløkkeparkens "kilometerhuse".
Foto 1961, FS/Stadsarkivet.
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Højere, længere, større
I det beskedne og lavloftede Odense er 
der kun få tilløb til høj huskvarterer. 
Her kaldes huse med blot syv etager 
for højhuse. I en avisartikel fra 1958 
blev de endda kaldt skyskrabere.

De vakte stor opsigt, da Fyns almen
nyttige Boligselskab byggede dem i 
1952-1953. Byens første “højhuse”. De 
virkede som kolosser på markerne i 
Ejby, hvor der stadig lå stråtækte huse 
og gårde.

Bregnevej - Odenses 
svar på Bellahøj
De fem hvide mastodonter på Bregne
vej signalerede moderne velstand.

Lejlighederne var små, men de inde
holdt både centralvarme, badekar, alta
ner, indbyggede skabe, nedstyrtnings
skakt og andre moderne bekvemmelig
heder. Den månedlige husleje var høj 
som husene - mellem 165 og 181 kro
ner.

Blandt lejerne var både ingeniører, 
arkitekter, læger, tandlæger, lærere, 
håndværkere og kontorassistenter, men 
få arbejdere.

Højhusene blev betragtet som lidt 
“finere” end rækkehusbyggeriet på 
Anemonevej, lige overfor.

Det vrimlede med børn. I en enkelt 
opgang var der ca. 40 børn, fortæller en 
beboer.

Officielt hedder byggeriet Toftepar
ken B. Uofficielt blev det i starten kaldt 
“Punkthusene”, som er en arkitektonisk 
betegnelse for sådanne fritliggende 
høje klodser, der første gang sås i Dan
mark i 1950 - med byggeriet af Bella
høj i København.

Tidligere folketings- og byrådsmed
lem for SF, murerarbejdsmand Alfred 
Andersen, har boet på Bregnevej siden 
1977.

Punkthusene på Bregnevej var byens første højhuse. Med deres syv etager 
blev de endda kaldt "skyskrabere ”. Bag højhusene ses rækkehusene på Anemone
vej, også kaldet "Minkfarmen". Foto 1950’erne, Odense Bys Museer.

Bregnevej, Odenses "Bellahøj", signalerede moderne efterkrigsvelstand.
Lejlighederne havde endda centralvarme. Foto: Lone Mengel 1971, FaB.
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Jul i “Bæverfarmen ”. Sådan kaldes de små rækkehuse på Bredalsvej og 
Østerbæksvej p.g.a. deres udseende. Foto: Stadsarkivet/FS 1950.

“Vi ville gerne bo tæt på Sønder
gårds Haver, hvor vi havde en koloni
have. Lejlighederne er dejlige; her er 
stille og fredeligt og ingen kriminali
tet,” fortæller han.

“Bregnevej er blevet et pensionist
kvarter. Familier med børn vil ikke 
længere bo et sted, hvor de største lej
ligheder er på 76 kvadratmeter.”

“Unge bor her kun på gennemtræk. 
Men vi ældre bliver gerne boende, også 
fordi her er elevatorer,” siger Alfred 
Andersen.

Derfor har Bregnevej også sin egen 
pensionistforening, der holder til i be
boerhuset, som er indrettet i bebyggel
sens tidligere kulkælder.

Kender beboerne hinanden?
“Nogle af de ældre kommer sammen 

privat. Men det er ikke sådan, at dørene 
står åbne på Bregnevej.”

Korsløkke er byens 
største boligpark
Korsløkkeparkeme er Odenses - og et 
af Danmarks - største sammenhængen
de boligparkområder med samme ejer.

Parkerne indeholder 1467 etageboli
ger og 160 rækkehuse. De ligger på 
sydsiden af Nyborgvej og strækker sig 
fra “Bæverfarmen” ved Østerbæksvej 
og helt ud til det sidste “kilometerhus”. 
En strækning på halvanden kilometer.

Det tog godt 40 år, fra første til sidste 
mursten blev lagt. Fyns almennyttige 
Boligselskab opførte parkerne fra 1948 
til 1989.

Slutresultatet blev seks afdelinger 
med bogstavbetegnelser mellem A og 
K.

Umiddelbart opfattes de ikke som én 
sammenhængende helhed. Byggeriet er 

vidt forskelligt, fra små rækkehuse til 
stående og liggende kæmpehuse.

“Bæverfarmen”

De små kom først. Rækkehusene ved 
Bredalsvej og Østerbæksvej er fra 
1948-1949 og udgør Korsløkkeparken 
A. I folkemunde er de dog bedre kendt 
som “Bæverfarmen”.

Rækkehusene er på ca. 60 kvadrat
meter. To værelser, et køkken og et 
kammer. Mange har slået de to værel
ser sammen til en vinkelstue, og nogle 
har tilbygget små udestuer. De små 
boliger har tidligere været fyldt med 
køjesenge til helt op til seks børn.

Tidl. lagerekspedient Kurt Greiner 
og hans kone, Edith Greiner, har boet i 
“Bæverfarmen” på Bredalsvej siden 
1949, da huslejen var 111 kroner om 
måneden. I dag er prisen 2300 kroner. 
Begge voksede i øvrigt op i Schacks- 
gade et stenkast derfra.

“Dengang blev Bredalsvej betragtet 
som noget ros. Vi skulle være forsigti
ge ude i byen med at sige, at vi boede 
her. Det var lige så berygtet, som Volls- 
mose er i dag,” fortæller Kurt Greiner.

“Hvorfor det blev kaldt “Bæverfar
men”? Tja, det var et nedsættende ud
tryk, andre brugte, men i dag bruger vi 
det selv. Det skyldes vel, at husene er 
små og ligger på række ligesom en 
bæverfarm. I øvrigt er den bygget på 
en tidligere losseplads.”

“I dag er “Bæverfarmen” et pensio
nistkvarter. Vi kalder det et plejehjem. 
Hjemmehjælperne har travlt her. Men 
der er også sket udskiftning. Vi kender 
ikke så mange naboer her som tidlige
re.”

Om årsagen til, at parret har boet på 
Bredalsvej i over et halvt århundrede, 
siger Edith Greiner: “Jeg kunne slet 
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ikke tænke mig at flytte. Selv om vi 
bor til leje, betragter vi det som vores 
eget. Her er frit, og her er lys og luft.”

Henning Hansen, der har boet i 
“Bæverfarmen” siden 1972, tilføjer:

“Vi har altid haft et godt fællesskab i 
“Bæverfarmen”, med Tysklandsture, 

Korsløkkeparken B ved Østerbæksvej og Rødegårdsvej er bygget 
i årene 1949-1951. Foto: Stadsarkivet/FS 1954.

Med otte etager satte Korsløkkeparken C ny højderekord for boligbyggeri i Odense. 
Den er opført i 1955-1958. Foto: Stadsarkivet/FS 1962.

bankospil, beboerfester og stor hjælp
somhed.”

Og øgenavnet har beboerne for 
længst godkendt. Henning Hansen 
fremviser hullerne efter et skilt, som 
hang på fælleshuset, men som nu er 
stjålet. På skiltet stod der “Bæveren”.

Moderne højhusliv

Kunne man bygge huse i syv etager på 
Bregnevej, kunne man også bygge i 
otte etager på et areal mellem Ny
borgvej og Jens Juels Vej. Det gjorde 
Fyns almennyttige Boligselskab i årene 
1955-1958.

Resultatet blev fire høje slanke blok
ke ved navn Korsløkkeparken C, som 
satte ny rekord som byens højeste 
boligbyggeri. Rekorden er dog siden 
slået af højhusene i Vollsmose.

Fra toppen af Korsløkkes højhuse 
kan man i klart vejr se helt ud over Sto
rebælt.

Som et rent betonelementbyggeri 
uden mursten vakte højhusene opsigt i 
byggefaglige kredse.

Skønheden er der sikkert delte me
ninger om, men i bladet Byggeindustri
en roste en ingeniør den høje bolig
park til skyerne, mens den blev opført.

“Det er et hus, jeg vil kunne lide at 
se på,” skrev han.

Med til moderne højhuse som Kors
løkkeparken C hørte også fine sel
skabslokaler med “hotelværelser” til 
overnattende gæster samt to butikstor
ve, hvoraf det ene stadig er i live, oven 
i købet med beboerhus i det ene butiks
lejemål.

Alligevel er der småt med fællesskab 
i højhusene.

Tidligere servicemontør Alfred Han
sen flyttede i 1957 ind i en stuelejlig
hed.

“Jeg har altid været godt tilfreds med 
at bo her, men der er ikke noget særligt 
sammenhold eller selskabeligt samvær. 
De fleste hilser på hinanden, men pas
ser ellers sig selv. Det passer mig 
udmærket,” siger han.

Korsløkkeparkens højhuse har i de 
senere år været præget af gennemtræk. 
“Alene i 2004 var der 33 udflytninger i
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Tre af blokkene i boligområdet Korsløkkeparkerne kaldes ikke uden grund for "Kilometerhusene ”. 
De er mellem 198 og 208 meter lange. Foto: awb 2002.

afdelingen,” fortæller varmemester 
Torben Jensen.

Og kriminaliteten truer. Derfor har 
boligselskabet sat videokameraer op i 
højhusenes kældre.

“Kilometerhusene”

Efter højderekorden satte Fyns almen
nyttige Boligselskab længderekord.

Odenses længste hus - og det længste 
beboelseshus på Fyn - blev det kaldt 
dengang i 1960, da de første beboere 
flyttede ind i Korsløkkeparken D ved 
hjørnet af Nyborgvej og Ørbækvej.

“Kilometerhuset” blev snart den fol
kelige betegnelse for den 198 meter 
lange, gule, fem etager høje boligblok.

En 2 ‘A værelsers moderne lejlighed i 
et “kilometerhus” var en drømmebolig. 
Månedlig husleje: 209 kroner. Så var 
der også køleskab i alle køkkener. 
Alternativet kunne være en nedslidt lej
lighed i den indre by, uden bad og 
toilet.

Forretningsfører Ruth Sørensen fra 
boligselskabet sagde i 1960 til Fyens 
Stiftstidende:

“Med hensyn til det lange hus har jeg 
sjældent oplevet en udlejning, der er 
gået så hurtigt. Folk har bestormet os, 
og vi kan ikke regne med at have ledi
ge lejligheder, når den er færdig.”

“Vi flytter i øvrigt netop i disse år en 
del ældre mennesker fra den gamle 
boligmasse ud i de nye kvarterer, dels 
fordi den gamle boligmasse jo også 
fordyres efterhånden, dels fordi noget 
af den falder for saneringen, og endelig 
fordi folk gerne vil ud i de nye og 
smukkere omgivelser og i mere moder
ne og nemmere lejligheder.”

Inde i trekanten

Fyns almennyttige Boligselskab bygge
de i alt tre lange “kilometerhuse”, syv 
kortere samt tre lave og et plejecenter i 
årene 1960-1989.

Det hele ligger i en trekant, der af- 

grænses af Ny borg vej, Ørbækvej og 
Munkerisvej. Efter en oprydning i bog
stavjunglen bærer de i dag betegnelser
ne Korsløkkeparken E, F og G.

På afstand ligner “Kilometerhusene” 
et noget monotont boligområde, men 
inde mellem blokkene findes de for
nødne faciliteter.

Her er børnecenter, plejecenter, bold
baner, pensionistforening og hobby
klub. Desuden kan beboerne hyppe 
deres egne kartofler i Haveforeningen 
Christiansminde, oprettet i 1950.

Fritids- og ungdomsklubben Virke
lyst blev skabt i en tidligere land
brugsejendom ved Johannes Larsens 
Vej, da Odense Kommune i 1971 ned- 
lagde en del kolonihaver. Skiftende 
generationer af unge har gennem årene 
været tiltrukket af en byggelegeplads, 
en ridebane, stalde, et metalværksted, 
en motocrossbane, pool-billard og 
computere - samt en udsyret rockkon
cert i de tidlige 70’ere med gruppen 
Alrune Rod omkring et lejrbål, som 
denne bogs forfatter svagt erindrer.
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Smut-ind

Korsløkkeparkeme fik i 1991 deres 
egen “bikube” med cafe, billardrum og 
værested. Det skete, da en gruppe 
beboere i samarbejde med boligselska
bet indrettede et beboerhus i lokaler, 
som sparekassen Bikuben havde for
ladt på butikstorvet ved Jens Juels Vej. 
Beboerhuset hedder “Smut-ind”.

“Vi trænger til at komme hinanden 
ved her i kvarteret. Der er mange en
somme mennesker, der ikke har nogen 
kontakt med naboerne,” sagde en af 
initiativtagerne, Judith Nielsen, til 
Fyens Stiftstidende.

“Samtidig er det et kvarter, hvor der 
bor mange flygtninge og indvandrere, 
og vi kunne godt tænke os at være med 
til at skabe mere sammenhold på tværs 
af kulturerne.”

“Der er stor udskiftning i lejligheder
ne, men hvis der kommer et samlings
sted, og folk lærer deres naboer at ken
de, får de måske lyst til at bo her læn
gere,” sagde hun dengang.

Siden er beboerne blevet belært om, 
at behovet mere går i retning af sel
skabslokaler. Sådan bruges “Smut-ind” 
i dag.

“Vi har forsøgt med bankospil, men 
der er for lidt sammenhold her,” siger 
varmemesteren og fremviser et kurio
sum i kælderen. Her findes stadig Bi
kubens gamle bankboks, der naturlig
vis er malet i sparekassens gule farver.

En plan om et nyt beboerhus inde i 
trekanten blev for nylig skudt ned. Den 
ene beboerafdeling stemte ja, men den 
anden stemte nej, og så faldt forslaget. 
Modstanderne ville ikke betale forhøjet 
husleje. Privatøkonomi er vigtigere end 
fællesskab, også i Korsløkke.

Internationalt krydderi

Flertallet af beboerne i Korsløkkepar
keme er danskere, men talrige uden
landske navne præger også dørskiltene.

Zlatko og Slavica Salkic og deres to 
børn flyttede i 1995 ind i en lejlighed 
på anden sal i et af “Kilometerhusene”. 
De kom fra det krigshærgede Bosnien 
og var mellemlandet i flygtningelejren 
i Hjallese.

“Det var en stor oplevelse at komme 
fra 12 kvadratmeter i en flygtningelejr 
til 92 kvadratmeter på Nyborgvej. Her 
er dejligt. Det er tæt på offentlige trans

portmidler, tæt på Netto, tæt på Rosen
gårdcentret og tæt på Bilka, og så er 
lejlighederne ikke så dyre som andre 
steder,” siger de.

Slavica, som er uddannet laborant i 
hjemlandet, men nu arbejder som 
salgsassistent i Bilka, fremhæver tryg
heden i “Kilometerhusene”.

“Her er ingen tyverier. Vi kan uden 
problemer stille vores tøj fra os i 
vaskeriet.”

Hendes mand, Zlatko, er uddannet 
jurist, men arbejder som ejendomsme
ster i Vollsmose.

Han tilføjer: “I blokkene længere ude

Korsløkkeparkerne er Odenses største sammenhængende boligparkområde med 
samme ejer I baggrunden et af "Kilometerhusene ”. Foto: awb 2005.
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ad Nyborgvej er der opstået en “Ny
borg vej-bande” af små indvandrere, 
der er flyttet fra Vollsmose, og som 
stjæler knallerter og begår småkrimina
litet. Men her, hvor vi bor, er der frede
ligt. Her er mange, især ældre, som 
kender hinanden godt, besøger hinan
den og drikker kaffe sammen. Og om 
sommeren er der mange, der griller 
nede på græsset.”

Grupperer de enkelte nationaliteter 
sig?

“Nogle gør. Men her er ikke samme 
landsbykultur som i Vollsmose, hvor 
mange indvandrere søger tryghed i 
deres egne lukkede grupper.”

Bliver I boende?
“Vi vil blive i Danmark. Vore to børn 

går på lilleskole og taler kun dansk. 
Men det er ikke sikkert, vi bliver i 
“Kilometerhusene”. Vi drømmer om 
eget hus, ligesom de fleste danskere.”
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Butiksnavne som Pizza Napoli og Saigon Marked vidner om, at beboersammen
sætningen i Korsløkkeparkerne i dag er etnisk blandet. Til højre for Saigon Marked 
ses beboerhuset “Smut-ind”. Foto: awb 2005.

Korsløkke bor i 
etagelejlighed
Korsløkke er etageboligernes kvar
ter, mens Tombjerg og Holluf Pile 
er for række- og parcelhusfolket. 
Det fremgår af boligstatistikken for 
byens skoledistrikter.

I distrikterne Ejby, Kragsbjerg og 
Rosengård findes 9569 etageboliger. 
Det svarer til 66 procent af alle boli
ger i disse tre skoledistrikter, som 
nogenlunde dækker Korsløkke Sogn.

I skoledistrikterne Tombjerg og 
Holluf Pile findes 2632 rækkehuse 
og 832 parcelhuse. Det svarer til 72 
procent af alle boliger i dette områ
de.

Kilde: Odense Kommune.
Statistikfunktionen, 2004.
Der findes ikke boligstatistik baseret på sogne.

Ølhunden giammer lige overfor "Kilometerhusene" på Ny borgvej. Foto: awb 2005.



Togulykken der ikke kunne ske
Jembaneviadukten på Nyborgvej var i 
1967 centrum for hele landets opmærk
somhed.

Et lyntog buldrede ind i et andet lyn
tog, og 11 passagerer blev dræbt.

Togulykken ved Odense er gået over 
i historien som en af de største her
hjemme. Det var ulykken, der ikke 
kunne ske.

Torsdag 10. august 1967 klokken 
10.15 kolliderede de to tog i styrtende 
regnvejr.

Lyntoget Sydvestjyden var standset 
op med motorskade. Bagved nærmede 
Nordjyden sig. Dets fører så et rødt 
signal og standsede.

Centralen i Odense gav lov til lang
som kørsel, og Nordjyden fortsatte 
med omkring 30 kilometer i timen.

Lidt længere fremme så Nordjydens 
fører et grønt signal, og han satte farten 
op til 70-80 kilometer.

Men sigtbarheden var så lav, at han 
ikke så Sydvestjyden, før det var for 
sent.

Pludselig dukkede det holdende tog 
frem af regndisen. Alle bremser blev 
slået til, men forgæves.

15 sekunder efter katastrofealarmen 
rykkede de første ambulancer ud fra 
Odense. Kystbyerne blev bedt om at 
sende alt det mandskab, de kunne und
være.

Politibiler og privatvogne kørte kvæ
stede til behandling, og på strækningen 
fra Nyborgvej til sygehuset blev lys
kurvene slukket. Politifolk dirigerede 
trafikken, mens ambulancer kørte i 
pendulfart, og DSB indsatte rutebiler 
mellem Odense og Marslev.

Der blev senere rejst tiltale mod 
Nordjydens fører, men han blev fri
kendt af en domsmandsret i Odense. 
Vejret fik skylden for katastrofen.

Fyens Stiftstidende _

Togkatastrofe ved Odense
-mange dræbte og sårede

Fyens Stiftstidende udkom få timer 
efter togulykken i 1967 og ryddede 
straks forsiden.

Drengen der aldrig kom hjem
En ung moder fra boligområdet Ejerslykke oplevede i 1966 
enhver kvindes værste mareridt. Hendes barn blev stjålet.

Da hun en februardag ved 13-tiden puttede ’’Basse” i barne
vognen for at gå en tur fra lejligheden på Otto Baches Vej 13 
ind til byen, blev det deres sidste tur.

’’Basse” blev fjernet fra sin barnevogn, og sagen er aldrig 
opklaret.

Den 23-årige Anne B. ville til byen for at høre nærmere om 
en ledig stilling. Hun trillede barnevognen ad L. A. Rings Vej, 
Ørbæk vej, Ny borg vej, Østerbæksvej, Rødegårdsvej, Revent- 
lowsvej, Kragsbjergvej og Albanigade ind til centrum.

I Kongensgade begik hun sit livs mest skæbnesvangre hand
ling. Hun parkerede barnevognen - med barn - ud for trikotage
forretningen Lisa og gik ind for at købe nattøj.

Da hun kom ud ti minutter senere, var ’’Basse” forsvundet.
Moderen løb ind i forretningen og fik alarmeret politiet, som 

satte en stor styrke på opgaven. Men den tre måneder gamle 
’’Basse” og hans bortfører var som sunket i jorden.

Politiet fik tusinder af henvendelser fra folk, der mente at

have hørt mistænkelig bamegråd, men alle tip var fusere, og 
sagen måtte henlægges.

Trods stor omtale de første dage mistede medierne efterhån
den interessen for sagen. ’’Basse” fik ikke samme opmærksom
hed som en anden bortførelsessag få måneder tidligere. I decem
ber 1965 forsvandt babyen Tina fra sine forældre på Sjælland, 
og hele nationen levede med i dramaet, indtil bortføreren blev 
fundet og Tina genforenet med forældrene.

Det talte ikke til den 23-årige odenseaners fordel, at hun var 
ugift. Hun blev ramt af giftige rygter om, at hun selv havde slået 
sit barn ihjel og opdigtet bortførelseshistorien. Eller at der aldrig 
havde været et barn i barnevognen. Rygter, som politiet afviste.

Fyens Stiftstidende genfortalte i 2000 kriminalgåden om 
’’Basse” og citerede en retsmediciner for, at ’’Basse” - hvis han 
lever - stadig vil kunne identificeres. I barnevognen fandt politi
et bl.a. nogle hår fra babyen.

Politiet vurderede dog ved samme lejlighed, at sagen næppe 
nogensinde bliver opklaret.
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Lejers lykke i Ejerslykke

"Søjlehuset ” er Ejerslykkes fikspunkt. 
Foto: awh 2005.

På væggene hænger reproduktioner af 
L. A. Rings malerier af dansk landsby
liv.

Men vi er midt i storbyen. I et kvar
ter hvor vejene er opkaldt efter Ring og 
andre danske kunstmalere.

En snes beboere drikker kaffe, hyg
gesnakker og læser aviser, og nogle 
spiller Trivial Pursuit.

Sådan opleves lykken i cafeen i 
Ejerslykke, et lille samfund med 1200 
mennesker, som bor enten i gule blok
ke, i gule rækkehuse eller i hvide gård
huse. Alle betaler husleje til Odense 
AndelsBoligforening.

Adresserne er Carl Blochs Vej, Otto 
Baches Vej, L. A. Rings Vej, Zahrt- 
mannsvej og et lille stykke af Mar- 
strandsvej.

Ejerslykke består af to afdelinger. 
Etageboligerne udgør den ene. Række- 
og gårdhuse den anden. I en park ved 
Otto Baches Vej står billedhuggeren

Ejler Madsens skulptur af to spurve, 
som symboliserer samarbejdet mellem 
de to afdelinger.

“Ejerslykke er på vej til at skifte ima
ge,” siger Solveig Kristensen, som er 
afdelingsformand for etageboligerne. 
Hun har boet på Otto Baches Vej siden 
1986.

“Området er blevet mere attraktivt, 
efter at vi har fået flere og flere aktivi
tetstilbud og mere spændende udearea- 
ler med bede og beplantninger. Og så 
er huslejen til at overkomme.”

Kender man hinanden ?
“Ejerslykke er ikke som en landsby, 

hvor alle kender hinanden. Kun få går 
på besøg hos hinanden. Og nogle lever 
ret isoleret. Men mange har skabt sig et 
netværk, bl.a. på grund af de mange 
aktivitetstilbud.”

Da egen vaskemaskine 
var en sensation

Blokbyggeriet i Ejerslykke er fra 1962-1965. Her ses bagsiderne af to blokke 
på Carl Blochs Vej. Foto: awb 2005.

Da bebyggelsen blev skabt, var den 
topmoderne.

“Ejerslykke er den første afdeling, 
hvori der som fast tilbehør i hver enkelt 
lejlighed er installeret en vaskemaski
ne. Ligeledes er Ejerslykke den første 
rækkehusbebyggelse, hvor alle husene 
fra starten er forsynede med kompres
sorkøleskabe.”

Sådan stod der i den første reklame
brochure. Og reklamen virkede. Ræk
ke- og gårdhusene, der blev opført i 
1959-1962, var så attraktive, at de 
straks blev revet væk.

At leje et rækkehus på 85 kvadratme
ter kostede 174 kroner om måneden. Så 
var gasforbruget også betalt.

Odense AndelsBoligforening bygge
de i 1962-1965 endnu en afdeling i 
Ejerslykke. Et blokbyggeri i tre-fem 
etager.
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En enkelt bygning rager højere op: 
Søjlehuset, som i 1963 voksede i vejret 
på Otto Bâches Vej med lejligheder til 
“ægtepar uden børn” og en etage med 
“hotel” for beboernes gæster.

Ejerslykke blev opkaldt efter den 
gård, som ejede markerne. En smuk 
bindingsværksgård ved hjørnet af Ej- 
bygade og Nyborgvej. Gården blev re
vet ned i 1985, da byen havde ædt det 
meste af landsbysamfundet.

Gåafstand til alt

Lejerne i Ejerslykke har alle faciliteter 
inden for gåafstand. Boligområdet by
der på to butikstorve, ét ved Søjlehuset 
og ét ved L. A. Rings Vej. Via en gang
tunnel under ringvejen har beboerne 
desuden let adgang til Rosengårdcen
tret.

Småbørn parkeres i Ejerslykke Vug
gestue, i Ejerslykke Børnehave eller i 
Carls Børnehave; større børn på Krags- 
bjergskolen, der ligger klos op ad be
byggelsen.

Lige fra byggeriets barndom har 
lejerne haft mange aktivitetstilbud. En 
gruppe beboere dannede i 1965 Ejers
lykke Hobbyklub, som boligforeningen 
tildelte kælderlokaler under en blok på 
L. A. Rings Vej 131. Her indrettede be
boerne hobbyrum til sløjd, formning, 
syning, bordtennis, cykelreparation 
m.m., og nogle af kvarterets kvinder 
åbnede en “babyparkering”.

Ejerslykke Hobbyklub blev i 1971 en 
kommunalt støttet fritids- og ungdoms
klub og skiftede navn til Ejerslykke 
Fritidscenter. Kommunen besluttede at 
udvide fritidscentret med en bygning 
på Carl Blochs Vej 37, hvor en boldba
ne efter moderne pædagogiske ideer 
blev forvandlet til en permanent byg
gelegeplads. Mange husker, at klub-

Ejerslykke består af både blokke, rækkehuse og gårdhuse. Højhuset i midten er 
Søjlehuset. Den agurke-formede vej er Carl Blochs Vej. Til venstre ses villakvarteret 
omkring Dankvart Dreyers Vej (røde tage). Til højre ses ringvejen. Foto: 1991.

Aftenstemning på Carl Blochs Vej. Foto Lone Mengel 1977, Odense Bys Museer.
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Ejerslykke Hobbyklub opstod i en kælderetage på L. A. Rings Vej. 
Foto 1965, FS/Stadsarkivet.

Odense Andelsboligforening indvier Ejerslykke Børnehave på L. A. Rings Vej. 
Foto 1962, FS/Stadsarkivet.

huset var en udrangeret togvogn.
Ejerslykke Fritidscenter forlod i 

1980 helt kælderrummene på L. A. 
Rings Vej og flyttede til nyindrettede 
lokaler i den tidligere brugsforening 
ved Søjlehuset. Samtidig overgik fri
tidscentret til kommunal drift. Men i 
1992 var det slut. Kommunen omdan
nede Ejerslykke Fritidscenter til den 
nuværende Carls Børnehave.

Søjlehuset er hjertet

Søjlehuset er i dag Ejerslykkes hjerte. 
Fysisk er det fikspunktet på grund af 
den markante højde og beliggenheden 
lige midt i bebyggelsen, og kulturelt er 
det kvarterets “forsamlingshus”.

Mange af lokalerne i Søjlehuset og 
dets butikstorv rummer i dag aktivitets
tilbud til beboerne.

Blochhuset er et brugerhus og socialt 
værested, oprettet i 1996 ved hjælp af 
statslige byudviklingsmidler samt til
skud fra amt og kommune. Her er til
bud som syning, edb, træ- og cykel
værksted, sten- og sølvværksted, dart, 
billard, rådgivning, foredrag, banko, 
historieaftener m.m.

Blochhuset, der drives af både ansat
te og frivillige, indeholder også en 
alkoholfri cafe, hvor beboerne kan få 
varm mad for 25 kroner. Huset har 
mellem 60 og 100 daglige brugere.

“Hvis jeg ikke havde Blochhuset, så 
var jeg død,” fortalte en førtidspensio
nist i 2002 til Fyens Stiftstidende. “Det 
er utrolig lækkert at have et sted, hvor 
jeg kan tale med andre mennesker og 
føle, at jeg betyder noget. Her bekym
rer man sig om hinanden.”

Også de ældste har mange mulighe
der i Ejerslykke. Allerede i 1970 dan
nede en gruppe beboere en pensionist
forening.
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Desuden har Søjlehuset siden 1986 
været hjemsted for Ejerslykke Ældre
center, der bl.a. driver festlokaler i 
stueetagen.

Ejerslykke Aktivitetshus, som åbne
de i 1989, er en bøme- og ungefore
ning, hvor de 8-20-årige kan hygge sig 
og dyrke musik, sport og spil.

Søjlehuset og dets butikstorv rummer 
også tandlæge og dentallaboratorium 
samt fagforeningskontor og lokaler til 
politiets teoriprøver, hvorimod det 
lokale posthus lukkede i 1987 og flyt
tede til Rosengårdcentret. Det samme 
er sket med nærpolitistationen og en 
afdeling af kommunens områdekontor.

Ejerslykke udgiver sit eget beboer
blad, Paletten, hvis navn naturligvis 
skyldes, at kvarterets veje er opkaldt 
efter kunstmalere.

Siden 1996 har kvarterets beboere 
hvert år holdt Ejerslykke-festival, som 
er et gratis udendørs lørdagsarrange
ment med stemning og fest, aktiviteter 
og underholdning.

“En oase midt i al ræset”

Tidl. politiassistent Vagner Vermod, 
Carl Blochs Vej, har boet i et rækkehus 
i Ejerslykke, siden det blev bygget.

“I 1959 flyttede de første beboere ind 
i det første afsnit, som hed Afdeling 10 
A. Den var omgivet af marker, indtil 
Afdeling 10 B, som blev kaldt højhus
bebyggelsen, kom.” (I dag hedder afde
lingerne 10 og 20, red.).

“I begyndelsen residerede købman
den i en midlertidig træbarak. Senere 
kom butikstorvet til med slagter, bager 
og kiosk og endvidere en børnehave.”

Vagner Vermod (født 1918) husker 
også Ørbækvejs forvandling. “Den var 
en stille, køn og romantisk landevej 
med store træer på begge sider og med 

grene, der nogle steder gik helt sam
men hen over vejen. I dag er Ørbækvej 
jo knap så romantisk med firesporede 
færdselsbaner og en øredøvende tra
fik.”

“Men man skal såmænd kun bevæge 
sig ganske fa skridt derfra ad Carl 
Blochs Vej eller L. A. Rings Vej, så er 
vi i Ejerslykke, hvor der ligesom er en 
blanding af tidligere tiders stilhed og 
noget af vor tids uro. Det er, som om vi 
er kommet ind i en oase midt i al ræset, 
som omgiver os på alle sider. Et dejligt 
sted, synes vi beboere. Ellers var vi 
nok ikke blevet boende her i så mange 
år, som tilfældet er for de fleste.”

“På en måde er vi jo som én stor 
familie. Der er kun fa gnidninger mel
lem naboer. Og de, som ikke har kun
net begå sig, er simpelthen flyttet.”

Kulturchok

Per Stig Jørgensen (født 1952) flyttede 
som 12-årig ind i et gårdhus på L. A. 
Rings Vej.

“Der var altid gang i den i Ejerslyk
ke, fordi der var så mange børn. Men 
området var også meget opdelt. Det var 
finest at bo i et gårdhus; det kunne gå 
an at bo i et rækkehus, og det var knap 
så fint i blokkene. Sådan så mange af 
os børn på det, og vi havde normalt 
ikke kammerater på tværs af disse soci
ale grænser,” husker han.

Per Stig Jørgensen begyndte i 4. 
klasse på Kragsbjergskolen, og det var 
lidt af et kulturchok. “Der var ufatteligt 
mange børn. Vi havde seks spor, så jeg 
kom i 4. f. Det var dengang, eleverne 
stod på lange rækker i skolegården og 
marcherede ind i klasserne, når gård
læreren kommanderede os af sted. Jeg 
kom i klasse med en masse rødder fra 
nybyggeriet for enden af Rødegårdsvej, 

som blev kaldt “det nye Cementen
borg”, fordi man mente, at det havde 
samme status som byens gamle husvil- 
deboliger, Cementenborg.”

“Jeg blev mobbet af både lærere og 
elever, fordi jeg talte sjællandsk. Selv 
om jeg kom fra Roskilde, sagde lærer
ne: “Nå, hvad mener ham køwenhav- 
neren?” Det blev jeg hurtigt træt af, så 
mine forældre flyttede mig på privat
skole efter kun halvandet år på Krags- 
bjergskolen. Og som 17-årig forlod jeg 
Ejerslykke og tomlede til hovedstaden 
sammen med en pige ovre fra pige
hjemmet i Svendsgade. Vi ville ud og 
opleve verden.”

Standfugle og trækfugle

I dag er Ejerslykke en blanding af 
standfugle og trækfugle. Nogle har 
boet der “altid”. Andre bor billigt og 
kortvarigt i Ejerslykke, mens de sparer 
op til eget hus. Fraflytningsprocenten 
er som gennemsnittet for almennyttigt 
byggeri. Og skellet mellem blokke og 
rækkehuse er intakt.

“Men der er aldrig nogen, der siger, 
at de flytter, fordi de ikke er glade for 
at bo her. Støjen fra Ørbækvej og ring
vejen er stort set det eneste, folk i 
Ejerslykke har at klage over,” siger 
afdelingsformand Solveig Kristensen.

Stjernegården og Østerbo

Selv om Fyns almennyttige Boligsel
skab og Odense AndelsBoligforening 
“fylder” meget, er der også plads til 
andre udlejere i Ejby- og Korsløkke
kvarteret.

Det karakteristiske kompleks Stjer
negården over for kirken i Ej bygade er 
opført af Andelsboligforeningen Høj-

57



Korsløkkekvarteret er fyldt med etagebyggeri, f.eks. Andelsboligforeningen Østerbos blokke mellem Nyborgvej og Schacksgade. 
Foto 1959, FS/Stadsarkivet.

strup. Den Y-formede blok består af 
godt 100 lejligheder.

“Husene forekommer tiltalende og 
vil sikkert blive en seværdighed i byg
geinteresserede kredse,” skrev Fyens 
Stiftstidende ved rejsegildet i 1951. 
Arkitekt Vagn O. Kyed havde fundet 
inspirationen i Sverige.

Stjemegårdens facon har den fordel, 
at der fra hver trappeafsats er indgang 
til tre lejligheder, og samtidig har hver 
lejlighed garanti for mindst tre timers 
sol hver dag, hvis ellers vejrliget arter 
sig. For enden af nogle af Stjemegår
dens “takker” findes butikslokaler.

Østerbo er en mindre boligforening, 
som i 1959 byggede fire blokke ved 
navn Østerport på Nyborgvej 97-119. 
De ret anonyme blokke vender deres 
grå gavle ud mod Nyborgvej i nord og 
mod Schacksgade i syd.

Stjernegården er et særpræget boligkompleks mellem Ejbygade, Toftevej og 
Vildrosevej. Foto 1951, FS/Stadsarkivet.
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På rad og række
I Korsløkke Sogn bor langt de fleste til 
leje. Men sognet rummer også kvarte
rer med private række- og parcelhuse.

Murermestervillaer fra mellemkrigs
tiden findes f.eks. på Nyborgvejs side
veje mod nord, og i en del af maler
kvarteret ved Ørbæk vej, f.eks. på Køb- 
kesvej, Skovgårdsvej, Marstrandsvej 
og Dankvart Dreyers Vej.

Men størstedelen af sognets parcel
huse er bygget af Odenses største byg
herre nogensinde.

En god historie lyder således: En ung 
mand trådte i 1946 ind i Fyens Discon- 
to Kasse.

' Jeg vil gerne have et byggelån; jeg 
ejer intet," sagde han.

Manden hed Jens Preben Koch, og 
han gik ud af banken med en ar- 
bejdskredit - som det hed dengang - på 
40.000 kroner og et løfte om et senere 
byggelån.

Sådan fortæller myten - og avisartik

ler - om byggematadoren Jens P. Kochs 
start på et forretningseventyr, der var ét 
langt rejsegilde.

En kendsgerning er det, at Koch køb
te en stor grund på Kristiansdals Allé i 
Dalum, og i 1948 stod de første Koch- 
huse klar til indflytning: Seks striber af 
rækkehuse.

Det varede ikke længe, før Jens P. 
Koch kastede sig ud i nye jordkøb i 
Odense og nærmeste omegn. I alt nåe
de han at bygge ca. 10.000 boliger i 
Odense.

Ejby- og Korsløkkekvarteret var 
blandt de første, der blev præget af 
Kochs foretagsomhed. Og Holluf Pile 
var det sidste.

Jens P. Koch blev født i 1917 på Fre
deriksberg. Efter uddannelse som civil
ingeniør var han ansat i den offentlige 
forvaltning, først i Dalum Kommune, 
derefter i Odense Kommune, indtil han 
sprang ud som selvstændig.

Koch købte jord i store stykker og 
skar den ud i småbidder til en pris, så 
alle kunne deltage. Den høje inflation 
gjorde afdragene til en leg.

Han ramte et næsten umætteligt mar
ked, da den store krigs- og efterkrigs
generation skulle til at stifte bo.

Selv arbejderfamilier, der ellers hav
de været henvist til byens ældre og 
facilitetsfattige boligmasse, kunne væ
re med i jagten på et nyt række- eller 
parcelhus. Lys og luft og følelsen af 
frihed fandt de bl.a. i Korsløkke Sogn.

Koch-husene

Sit første fingeraftryk på den østlige 
bydel satte Koch, da han købte jord 
midt i det gamle Ejby.

Her anlagde han i 1949 Slåenvej, 
Tjørne vej, Vi Idrose vej og Vedbend vej 
og plantede dem de følgende år til med

Malerkvarteret
Villavejene på Apotekerhusets jor
der er opkaldt efter danske kunst
malere, hvis navne kan være van
skelige både at stave og at udtale 
korrekt.

Politikeren Lennart Larson var 
blandt de første indflyttere i byg
mester Jens P. Kochs huse i kvarte
ret. Han fortæller: ’’Eckersbergsvej 
var et navn, der kunne være svært 
at sige, når man tog en taxa i løftet 
stemning, så jeg bad i stedet om at 
komme til Nyborgvej og gik så det 
sidste stykke.”

Da Lennart Larson i 1953 købte 
huset Eckersbergsvej 48, måtte han 
ryste op med 57.000 kroner - ikke i 
udbetaling, men i alt. Bygmester Jens P Koch (til højre) inspicerer sit nye byggeri på Vermehrensvej sammen 

med to af byens spidser, en bankdirektør og en konsul. Foto 1954, FS/Stadsarkivet.
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Ej by s marker blev i begyndelsen af 1950 'erne fyldt op med rækkehuse og parcelhuse. Her ses Tjørnevej og Toftevej 
fra et af de høje punkthuse på Bregnevej. I baggrunden den hvide Vor Frelsers Kirke og helt ude i horisonten 
gastårnet ved Skt. Jørgens Gade. Foto 1953, FS/Stadsarkivet.

rækkehuse og små tofamilieshuse.
Koch-husene kunne brillere med 

centralvarme og varmtvandsanlæg 
samt fuld kælder, der stadig var en 
slagvare i 1950’eme. Et enderækkehus 
kostede 40.000 kroner, de øvrige kun 
37.000 kroner.

Koch fortsatte byggeeventyret, da 
han i 1951 købte den landlige idyl 
Apotekerhuset, også kaldet Apoteker
gården, som fik adressen Vermehrens- 
vej 14.

Købet blev markeret med en vis sar
kasme i en af de lokale aviser, som 
skrev:

’’Idyllisk ser den ud, den gamle lyst
gård, flankeret af høje træer, men så 
megen idyl har en storby ikke råd til, så 
den må sikkert vige eller i hvert fald 
ændre karakter følgende tidens krav og 
udviklingen.”

Jens P. Koch skånede dog Apoteker
huset, idet han indrettede det til firma
ets kontorer og værksteder.

Koch fik købsprisen på 575.000 kro
ner rigeligt hjem igen, da han i årene 

1951-1954 byggede 36 rækkehuse, 92 
enfamilieshuse og syv butikshuse på 
Apotekerhusets jorder.

Om det nye byggeri på Eckersbergs- 
vej, Frølichsvej, Jens Juels Vej, Ver
mehrens vej og Vilhelm Kyhns Vej 
skrev bladet Bygge-Forum:

’’Villaerne opføres i mange forskelli
ge typer i gule og røde sten, fuget i for
skellige farver, så kvarteret ikke får 
præg af seriebyggeri.”

Jens P. Koch havde nemlig ikke kun 
sans for penge. Han havde også kvali
tetssans. Hans huse er stadig renomme
rede for deres materialer. Koch forene
de gode håndværkertraditioner med in
dustrielle fordele. Han fik store rabat
ter, når han gik på masseindkøb til sine 
mange byggeprojekter.

På Eckersbergsvej findes Koch-ræk- 
kehuse i fem etager, praler beboerne 
gerne med et glimt i øjet. Der er nemlig 
ikke tale om hele etager, men om ind
skudte etager. Således udnyttede Koch, 
at grundene skråner ned mod et grønt 
anlæg oven på den rørlagte Ostebæk.

“Minkfarmen”

Det var ikke kun private byggefirmaer, 
der såede det østlige Odense til med 
huse på rad og række. På Anemonevej 
byggede Fyns almennyttige Boligsel
skab i 1948 en miniby af 110 små flade 
rækkehuse. Officielt hedder bebyggel
sen Tofteparken A, men i folkemunde 
“Minkfarmen”. Øgenavnet opstod, for
di husene var små og fyldt med unger.

De gule murstens-rækkehuse med de 
sorte etemittage på Anemonevej var 
boligselskabets første byggeri.

En huslejetilskudslov fra 1946 sikre
de, at også børnerige lavindkomst
familier fik adgang til Anemonevej. 
Kommunen gav tilskud. Mange famili
er fra kommunens midlertidige husvil- 
deboliger flyttede derfor til “Minkfar
men”, bl.a. familien Kjerrumgaard, 
som i 1948 lejede Anemonevej 8.

“Vi kom fra en husvildebolig i Læse
foreningens bygning på Albani Torv og 
var vant til fælles bad og fælles køk
ken. Derfor var det et stort fremskridt 
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at flytte ind i et rækkehus med tre væ
relser, eget køkken og eget bad, også 
selv om fem børn og to voksne måtte 
dele 60 kvadratmeter/’ fortæller Kurt 
Kjerrumgaard (født 1939). Hans far var 
smed og moderen bogholderske.

“Vi var fattige ligesom de fleste på 
Anemonevej. Ingen havde biler og 
fjernsyn. Lå der et stykke metal på jor
den, blev det straks samlet op og solgt 
til H. J. Hansens jemhandel. På for
søgsstationen på Blangstedgård hente
de vi halve æbler, som var gratis, fordi 
de havde været brugt til forsøg. Mange 
hentede brænde i skoven for at have 
noget at fyre med i kakkelovnene.”

“Der var også tit husspektakler og 
politi i gaden. Det var altid spændende, 
om alle fædre kom hjem med ugeløn
nen, eller om nogle gik på værtshus.”

“Men der var en stor hjælpsomhed 
på Anemonevej. Hvis nogen skulle 
have noget lavet, eller hvis nogen 
manglede service til en konfirmation, 
hjalp man hinanden.”

“Vi havde masser af kammerater, og 
vi kedede os aldrig. Vi lavede jordhuler 
og en cykelbane og en primitiv mini
golfbane, og vi plukkede jordbær og 
ærter på markerne i Ejby, hvor der sta
dig var landbrug. Vi havde et stort 
åbent ubebygget område at boltre os 
på. Børn opholdt sig næsten altid 
udendørs. Der var ikke plads i husene.”

“Men nogle børn på Anemonevej 
blev desværre senere småkriminelle, og 
nogle kom i fængsel, så pludselig hav
de jeg ingen kammerater,” husker Kurt 
Kjerrumgaard, som kom i typograflære 
og flyttede fra Anemonevej i 1954.

Syv børn i et rækkehus

Henning Hansen, født 1949, voksede 
op på Anemonevej 126 sammen med 

seks søskende. Faderen var murer. 
Moderen og børnene gik med aviser.

“Det var et byggeri med arbejderfa
milier og masser af børn. Og der var 
altid trængsel i de fire maskinvaskerier 
på grund af store mængder børnetøj. 
Men alle hjalp hinanden for en bajer 
eller to. En nabo, som sejlede, kom et 
par gange om året hjem med bananer, 
som dengang var uhørt luksus. Dem 
delte han ud til alle.”

I begyndelsen af 1950’eme fik Ane
monevej “fine” genboer, højhusene på 
Bregnevej.

“Beboerne i højhusene havde vi ikke 
noget med at gøre. De var finere end 
os. Nogle havde endda bil.”

I dag er Anemonevej mest beboet af 
pensionister. Unge flytter som regel ud, 
så snart de får råd til eget hus.

“Forpagterhusene” 
i Ørbækhave
Man kan eje, og man kan leje i Kors
løkke Sogn. Men man kunne også for
pagte.

For at knække bolignøden oprettede 
Odense Kommune i 1950’eme og 
60’eme flere såkaldte forpagtningsfor
eninger. Ørbækhave ved Ørbækvej var 
en sådan forening ligesom Hinderup- 
lund på Kallerupvej, Saxoparken på 
Saxovej og Mølleløkken i Risingkvar- 
teret.

Ordningen fungerede på den måde, 
at kommunen lejede en hel bebyggelse 
ud til en gruppe beboere, som dannede 
en forpagtningsforening. Kommunen 
slap dermed for en del forpligtelser, 
idet forpagtningsforeningeme selv stod 
for drift og vedligeholdelse; de kræve
de selv husleje ind for kommunen og 
medvirkede til at indgå forpagtningsaf
taler med nye indflyttere.

De 204 rækkehuse i Ørbækhave blev 
bygget i 1959 og 1960. Huslejen var 
kun 155 kroner om måneden, blandt 
andet p.g.a. offentlige tilskud, der var 
betinget af, at rækkehusene blev for- 
pagtet ud til de mindstbemidlede.

Odense Kommune krævede, at en 
familie, der fik bolig i Ørbækhave, 
skulle have mindst to børn, og tilgode
så i øvrigt familier, der var blevet 
hjemløse p.g.a. nedrivninger i forbin
delse med gadegennembrud midt i 
Odense. Derfor fik en del beboere fra 
Adamsgade og Albanigade ny adresse i 
Ørbækhave, der også blev kaldt 
“Kaninburene” og “Hønsehusene” på 
grund af husenes facon og størrelse.

“Vi flyttede “langt” uden for byen. 
Hvor Rosengårdcentret senere blev 
opført, var der planteskole. Og vi måtte 
nærmest bære vore barnevogne hen 
over markerne,” fortæller murer Niels 
Villy Iversen, som har boet på Gier- 
singvænget i Ørbækhave siden 1960 og 
var formand for forpagtningsforenin
gen.

“Selv om Ørbækhave var en social
demokratisk rede, valgte de mig, der er 
kommunist, som formand,” fortsætter 
han.

Det hjalp ellers at have gode social
demokratiske forbindelser, da kommu
nen i sin tid gennemgik stakken med 
hundredvis af ansøgningsskemaer.

“Mange jembanearbejdere kom ind i 
Ørbækhave, uden tvivl fordi de kendte 
byråds- og folketingsmedlem Poul Sø- 
gaard, der selv var tidligere remisear
bejder.”

Ørbækhave havde også ry for at være 
et “buschaufførkvarter”. I Odense Vej
viser 1961/62 figurerer hele 15 chauf
fører som familiernes mandlige over
hoveder, uden at det dog fremgår, om 
de alle arbejdede bag et busrat.
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Privatiseringsbølge

Men i 1983 blev Ørbækhave ramt af en 
privatiseringsbølge. Odense Kommune 
opsagde pludselig alle kontrakter.

Kommunen ville modernisere husene 
og sælge dem eller sætte huslejen op. 
Beboerne i Ørbækhave rasede; de men
te, at deres huse var i udmærket stand, 
og at huslejen var passende, når de selv 
havde ofret penge på løbende forbed
ringer.

Sagen om kommunens forpagtnings
aftaler fik megen medieomtale, bl.a. 
fordi den splittede socialdemokraterne. 
Afgørelsen kom på et byrådsmøde i 
1984, da et flertal besluttede, at for- 
pagtningsforeningeme skulle ophæves, 
og husene sættes til salg. Dog kunne 
beboerne blive lejere hos kommunen, 
men med væsentlig højere husleje.

Niels Villy Iversen (født 1921) og 
hans kone var blandt de mange beboe
re, som ønskede at blive boende og 
skrev under på en lejekontrakt med 
kommunen.

“Vi bor godt, har 102 kvadratmeter 

til to mennesker og betaler kun godt 
1600 kroner i leje. Og vi har gennem 
alle årene holdt huset, som om det var 
vores eget, lavet nyt køkken og bad, 
isoleret, skiftet vinduer, bygget terrasse 
osv.”

Men ånden er blevet en anden efter 
forpagtningsforeningens opløsning.

“Vi havde mere fællesskab dengang. 
Vi vedligeholdt hele området sammen, 
og alle kendte hinanden. I dag er der 
megen udskiftning i boligerne, og vi 
kender ikke så mange mere.”

En dag forsvinder det sidste levn af 
forpagtningsforeningeme i Odense. 
Hver gang nogen opsiger et lejemål i 
de tidligere forpagtningsforeninger, bli
ver deres hus sat til salg. Sådan er det 
foreløbig gået med 120 af de 204 “for
pagterhuse” i Ørbækhave.

Søheltekvarteret

Korsløkke Sogns endestation er Herluf 
Trolles Vej og de øvrige søhelteveje, 
hvor beboerne slet ikke opfatter sig 

som korsløkkeboere. De har forgæves 
søgt kommunen om at få opsat blå by
skilte med navnet Søheltekvarteret. Det 
klinger sikkert også bedre end Korsløk
ke-navnet, der i nogle ører er belastet 
af andre knap så prangende boligområ
der.

Herluf Trolles Vej er præget af store 
etplansvillaer, opført i 1980’eme og 
90’eme af firmaerne Villa de Luxe, 
Eurodan og flere andre.

Bilerne er næsten lige så store - især 
på de højeste husnumre, hvor parceller
ne skråner ned mod Lindved Å.

Gårdejeren solgte grunde 
fra et skur
Boligområdet Herluf Trolles Vej hed
der også Avlskovparken, opkaldt efter 
den velholdte og uspolerede gård, Avl
skovgård, hvis ejer, Johannes Villars 
Lohmann Hansen, tjente godt på ud
stykningen.

Villars Lohmann, som var far til 
skuespillerne Lars Lohmann og Lise-

Rækkehusbebyggelsen Ørbækhave, også kaldet “Forpagterhusene”, ligger på Sybergsvej og Carlsen-Skiødts Vej 
samt fire vænger, der er opkaldt efter kunstmalere. Foto 1960, FS/Stadsarkivet.
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Lotte Lohmann, købte gården i 1969.
Den første udstykning skete i 1979. 

Køberne husker, at gårdejeren solgte 
sine grunde i et skur ved siden af går
den.

Flere byggefirmaer opførte derefter 
prøvehuse. Ellinor Pedersen og hendes 
mand købte i 1981 et af dem, Herluf 
Trolles Vej 209, af Odense-firmaet 
Excellent Huse.

“Vi blev naboer til en ukrudtsmark. 
For at undgå at få ukrudt i haverne, 
lånte min mand en traktor af gårdejeren 
og harvede markerne, mens jeg gik og 
fjernede sten.” Sådan husker Ellinor 
Pedersen pionértiden.

På Herluf Trolles Vej bor i dag 460 
mennesker af middelklassen og opefter 
med to indtægter og et lignende antal 
børn. I den dyre ende residerer profes
sorer, direktører, læger, ingeniører - og 
en amtsborgmester.

De har valgt idyllen på fire vænger 
til den 1650 meter lange stamvej, der 
ender blindt ved ådalen.

“Fordelene ved at bo her er ekstremt 
store,” fortæller Lars Holm, Herluf 
Trolles Vej 325.

“Man kan ikke finde et bedre sted. 
Det ligger lige mellem land og by. Her 
er stier, hvor man kan motionere og 
lufte hund. Vi er tæt på kommunens 
største skov, Kohaveskoven. Og så kan 
man holde hest. Eneste minusser er, at 
mange kører for hurtigt på den lange 
lige stamvej, og at jernbanen støjer. Vi 
har forgæves kæmpet for at få en 
støjvold.”

Er det et dyrt kvarter?
“Det er ikke et prangende kvarter. 

Men der er mange huse med to carpor
te.”

Selv om hækkene er vokset op, er 
der stadig en del fællesskab, mener 
Lars Holm.

“Mange familier kommer sammen

Villabeboerne på Herluf Trolles Vej og deres firebenede venner nyder 
beliggenheden tæt på Avlskovgård og det åbne land. Foto: awb 2005.

privat, og nogle tager på ferie sammen. 
Det hænger nok også sammen med, at 
mange har børn, der er jævnaldrende.”

Fællesskabet fremmes af årlige væn
gefester, og af Grundejerforeningen 
Avlskovparken, som bl.a. har gravet i 
områdets rødder og nedskrevet gård
ejeren Villars Lohmanns fortællinger, 
inden han døde i 2003.

Den forstenede ornemand

En af legenderne handler om den loka
le omemand Peder Gris og hans to 
orner, som i 1700-tallet druknede i 
Lindved Å og genopstod som tre store 
sten, der i dag kan betragtes ved en af 
træbroerne over åen.

Avlskovgård er i 2005 købt af et 
ejendomsfirma, som pønser på at ud
stykke gårdens sidste marker nord for 
Herluf Trolles Vej.

Så nu skæver beboerne op til gården 

og håber på det bedste. At både gården, 
birkealleen og hestefolden bevares.

I Søheltekvarteret findes også række
husbyggeriet Herluf Trolle Parken, 
som Fyns almennyttige Boligselskab i 
årene 1982-1984 opførte på en del af 
Blangstedgårds jorder - på tre snoede 
blinde veje, Ivar Huitfeldts Vej, Peter 
Willemoes Vej og Otte Ruds Vej.

Desuden rummer Søheltekvarteret 
villaer og virksomheder på Peder 
Skrams Vej, Peder Wessels Vej, Ove 
Gjeddes Vej og Blangstedgårdsvej 
samt private rækkehuse fra 1970’eme 
på Otte Ruds Vej.

I 2005 bygges der andelsboliger og 
plejehjem på nordsiden af Herluf Trol
les Vej, op mod jernbanen.

Af andre parcelhusbebyggelser i det 
sydøstlige Odense kan nævnes Slag
krogen fra 1970’eme, opkaldt efter et 
marknavn ved den gamle Slagbro, der 
førte Ørbækvej over Lindved Å.
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Forbrug og smid væk
Flag blafrer i vinden og får øjet til at 
flakke. Hvem andre end virksomheder 
flager på hverdage og endda om nat
ten?

Odense Sydøst hilser velkommen 
med flag i alle regnbuens farver og fle
re til, for flag er symbolet på fest.

Blå, lilla, orange, røde, gule, grønne 
og hvide. Kun den ræverøde fane 
mangler, for her skal ikke tænkes på 
politik.

I luften hænger også en klode og 
lyser. Electronic World står der på den. 
Engang kunne den rotere som en rigtig 
planet. Men den fik åbenbart for meget 
fart på, eller måske gik den i selvsving. 
I hvert fald faldt den ned. Nu står den 
stille på sit stativ ved ringvejen.

Sidst på året byder juletræer velkom
men. Ægte og uægte. De lysende tre
kanter på toppen af et varehus består 
ved nærmere eftersyn af simple skafot
ter med lyskæder uden gran. Der ruttes 
ikke med hyggen.

Inden indkøbsturen skal ugens affald 
parkeres. Bag Bilka ligger nærgen
brugspladsen, som er en moderne eufe

Rosengård Bio åbnede 
i december 1998 og er 

Odenses eneste forstadsbiograf.
Billet fra 1999.
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misme for en losseplads.
Her dumpes de farvestrålende rekla

mer fra sidste uge og videomaskinen, 
der er for dyr at reparere.

Så er bagagerummet klar til en ny 
opfyldning i det store handelsområde, 
der kalder sig Fyn Byen og har sat skil
te op med dette navn, som ingen bru
ger.

Bilen efterlades i sit rette element, på 
vidtstrakte asfaltarealer med over 5000 
parkeringspladser uden parkometre el
ler tidsbegræsning.

Indkøb er en leg

Kundeme slipper for at slæbe og svede. 
Indkøbsvogne står klar overalt, bortset 
fra dem, der er endt på områdets villa
veje, i skovene, i parkerne eller i åen.

Glasdøre glider lydløst til side, og 
Postmand Per eller Søren Spætte lok
ker med sin sirenesang. Ikke i fordærv, 
men til forbrugsfest.

Fyn Byen er forbrugernes mekka. 
Her mødes mennesker fra hele Fyn 
med storcentrenes og butikkernes kas
sedamer og ekspedienter.

Med lidt held møder man også nabo
er, bekendte eller andre, man hilser på. 
Men som regel er man et nummer og 
bedes trække ét i banken og på posthu
set.

Man er anonym, når man ikke lige 
bliver spurgt om sit postnummer, som 
varehuset skal bruge til sin kundestati
stik.

Burger-templet

Markedspladsen har det hele, også sin 
helt egen duft. Mellem Ørbækvej og 
Gørtlervej blander fritureosen fra 
McDonald’s sig med udstødningsgas
serne fra de ventende vogne, mens man 
bestiller en burger via et samtaleanlæg, 
kører frem til kassen, betaler til det 
uniformerede personale og kører videre 
til næste luge for at modtage en bøf 
med pomfrit-sovs og cola. Det kaldes 
McDrive.

Hvor der tidligere gik fynske køer, 
holder man nu i bilkøer for at købe 
amerikanske burgere i et friture-tempel 
med japansk-inspireret pagodetag.

Indendørs siddepladser frister de bil
løse og de knap så travle.

Massekulturens 
monumenter
Hvis børnene får lov at bestemme - og 
det gør de jo - bliver der også tid til at 
besøge et helt supermarked for børn.

Før hed det Superleg. Nu er det 
Toys’r’us. Et navn ingen børn kan ud
tale. Endeløse hylder falbyder årets spil 
(for spil holder ikke længere end et år)
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samt alskens plasticprodukter, som ka
stes i indkøbsvognen og køres til kas
sen.

Et varehus for elektronik og video 
har som et monument over massekultu
ren overtaget den tidligere biblioteks
bygning og er blevet nabo til Butiks 
Byen ved Bilka og dens kædebutikker 
som IKEA, Jysk og Cowboyland samt 
værtshuset Bangs Bodega, der holder 
“happy hour” om eftermiddagen.

På den anden side af Ørbækvej byder 
Biva på billigvarer, der skal samles og 
limes og eventuelt hentes fra fjernlage
ret længere ude ad den firesporede vej.

Den eneste ene

Eneste Odense-biograf uden for by
midten ligger også i Fyn Byen. Cine- 
maxX Rosengård Bio hedder den med 
en sproglig krydsning af en tysk bio- 
grafkoncem og navnet på bondegården, 
der lå her engang. Den har syv sale, et 
billetsalg, en slik-selvbetjeningsbutik 
og parkering lige ved døren, for hvad 
mere behøver forstadens biografgæn
gere?

Efter ”Polle Fiction” og “Den eneste 
ene” tankes op til hjemturen på en af 
de mange servicestationer, der hører 
bilismens bydel til. Det samme gør 
tankrøvere.

Hydro Texaco ved Rosengårdcentret 
har fynsk rekord med over 40 røverier 
på 30 år.

På en servicestation er der service 
døgnet rundt. Mens far fodrer og va
sker sit kæledyr, kan børnene parkeres i 
en rød brandbil af plastic. Ryster man 
op med penge til brandbilen, begynder 
den selv at ryste.

Vi keder os aldrig i sydøst.

Odense Sydøst hilser velkommen med flag i alle regnbuens farver Foto: awb 2003.

Om aftenen får Odense Sydøst nye kulører. Foto: Rosengårdcentret 1996.
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Ved storbyens gadekær

Rosengårdcentrets firkantede vandbassin er en moderne udgave af 
landsbyens gadekær. Foto: Nils Mogensen 1990.

“Shopping center” stod der på prangen
de skilte flere kilometer uden for byen. 
Hvad skulle det nu gøre godt for - og 
så på engelsk?

“Ja, de sjopper godt i det,” sagde en 
ældre herre med blød hat, mens rutebi
len fra Ørbæk rullede mod Odense med 
denne bogs forfatter som smuglytter.

Året var 1971. Skepsissen var stor 
over for det moderne indkøbscenter, 
der kaldte sig Nordeuropas største. Det 
kunne kun gå galt - eller gå ud over de 
lokale småkøbmand i by og på land.

Det sidste fik skeptikerne ret i. Kun
derne valgte centrene og supermarke
derne med de lave priser i stedet for de 
små købmænd. Rosengårdcentret blev 
en blomstrende succes, som folk fra 
hele Fyn valfarter til, også fra Ørbæk. 
Selv om centret ligger “u’e i O’nse”, 
hvilket i sig selv er suspekt.

Den fødte succes

50.000 besøgte Rosengårdcentret på 
åbningsdagen 25. maj 1971. Blandt 
dem var prins Henrik, som indviede 
centret. De mange gæster lagde fem 
millioner kroner i centrets dengang 60 
forretninger og to varehuse, Anva og 
Tempo. Med sig hjem bragte de alt fra 
leverpostej og kransekage til mini- 
shorts og maxi-kjoler fra nu heden
gangne forretninger som Schou-Epa og 
Hovedstadens Brugsforening. Eller sko 
og sportstøj, vin og bøger, kød, fisk og 
ost fra de mange butikker, der var med 
fra åbningen og aldrig er flyttet.

Rådmand Poul Nielsen sagde ved 
åbningen: “Jeg forstår godt den æng
stelse, forretningsfolk i centrum kan 
føle. Men jeg håber, ængstelsen forbli
ver ubegrundet, for en turistby som 
Odense vil altid have et levende city
kvarter.”
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Initiativtagerne til centret var et tri
umvirat bestående af Den Danske Pro
vinsbank, Købstædemes alm. Brand
forsikring og Forsikringsselskabet Nye 
Danske af 1864.

Entreprenørfirmaet Hans Jørgensen 
& Søn stod i spidsen for byggeriet. Om 
firmaets direktør, kaldet “Store Hans”, 
går den anekdote, at han “fandme ikke 
ville have køwenhavnere rendende på 
Fyn”. Derfor bød han bekvemt under et 
københavnerfirmas tilbud og fik den 
store entreprise.

Købstad under tag

Rosengårdcentret er en “købstad” un
der tag. Ideen blev importeret fra USA, 
hvor de første indkøbscentre blev byg
get omkring 1950. Efterkrigstidens 
mobile forstadsforbrugere havde behov 
for let parkering og shopping i eget 
tempo, som en hasteekspedition efter 
dagens dont eller som tidsfordriv i et 
klima, der altid er behageligt. Derfor 
opfandt de “shopping-malls”. Den 
første danske af slagsen var Rødovre 
Centrum fra 1966.

Svingdøre drejer kunderne ind i var
men til et paradis af varer. Det er tilladt 
at kigge uden at købe. Der er bænke 
som i en park. Der er torve som i en 
gammel bykerne, så storbyens frem
medgørelse lindres.

Undertiden er der også et firkantet 
vandbassin på det store torv - som et 
gadekær i en landsby. Bassinet kan 
overdækkes og give plads til udstilling 
af høns og kaniner, så landsbysamfun
det hverken er langt borte i tid eller 
sted.

Kunderne skal føle sig hjemme under 
de stiliserede neonroser i Rosengård
centret, også selv om de sjældent mø
der nogen, de kender.

Som en rigtig markedsplads præsenterer Rosengårdcentret også tamme og 
vilde dyr, både ægte og uægte. Foto: Rosengårdcentret.

Byplanen er også let genkendelig. 
Rosengårdcentret består af gader, der 
mødes i et centrum. På Store Torv. Men 
alt er ikke fuldkommen lige og symme
trisk. Rosengårdcentret har et par for
skydninger - nøjagtig som en middelal
derby fra før verden gik af lave.

Gaderne bærer navne, der signalerer 
fest og farver: Gul Gågade, Rød Gåga
de, Blå Gågade, Grøn Gågade og se
nest Sølv Gade. Farver er uden hierar
ki, så alle gader er lige gode.

Stort set hele centret ligger i ét plan, 
ligesom tidens etplans-parcelhuse, så 
kunderne har intet besvær med trapper 
og med at finde rundt.

En moderne markedsplads

“En moderne version af den gamle 
markedsplads” kalder centret sig i sit 
jubilæumsskrift.

Rosengårdcentret er bygget i en tid, 
da store samfundsforandringer havde 
skabt en længsel efter fortidens enklere 
og mere overskuelige land- og byliv. 
Handelslivet benyttede derfor nostalgi
en som kundemagnet. Eksempler i 
1970’emes storcentre var butiksskilte 
med gotiske bogstaver, indendørs 
simili-bindingsværk, stråtag osv., som 
signalerede tryghed, uforanderlighed 
og hygge.
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Prins Henrik kastede royal glans over begivenheden, da Rosengårdcentret 
åbnede i 1971. Foto: Stadsarkivet.

Professor Svend Erik Larsen har i en 
tale om Rosengårdcentret sagt: “Det er 
trygt og godt at vide, at hvis man ikke 
kan finde, hvad man skal bruge, eller 
hvis man knap nok ved, hvad man skal 
bruge, så smutter man i centret.”

“Da en amerikansk butiksform skulle 
omsættes til Europas udkant, var den 
europæiske markedsplads fra den gam
le europæiske by et godt billede. Det 
nye center gav folk den form for by og 
marked tilbage, som de var ved at 
miste, men som de godt kunne huske 
og var glade for.”

“Det mest moderne gav os det 
mindst moderne tilbage, med familie
idyl, tryghed, overskuelighed, helhed 
osv. Det gav os langt mere end varerne, 
men på den moderne forbrugerkulturs 
betingelser.”

Colosseum og Ærlige Bent

Måske er Rosengårdcentret et moderne 
Skt. Knuds Marked. Gøglerkongen 
professor Labri mangler, men til gen
gæld leveres underholdning på Store 
Torv med Sussi og Leo eller den fyn
ske H. C. Andersen, Torben Iversen. 
Mens fortidens markeder fremviste 
levende farlige dyr, lader Rosengård
centret en hyggelig støbt elefant puste 
vand midt i “gadekæret”.

På torvet er der jævnligt optræden 
eller udstilling og indimellem sågar cir
kus, cykelløb, modeshow, bankospil 
eller boksestævne.

Butiksnavne som Slagteren, Grønt
manden og Fiskehuset signalerer hygge 
og nærmiljø, og markedsstemningen 
slås an af butikker som Tiger, hvor alt 
koster en tier eller en tyver, og af Ærli
ge Bent.

Mens nostalgien var drivkraft ved 
indkøbscentrenes fødsel, trækker den 
dog næppe nutidens og fremtidens 
unge generationer ind i manegen. Det 
sidste gotiske bogstav er forlængst pil
let af butiksskiltene i Rosengårdcentret.

Til unge globalt orienterede kunder 
har Rosengårdcentret andet at byde på: 
den mest avancerede soft- og hardware 
i Electronic World, Merlin, Fona m.fl., 
modetøj fra butikken New Yorker og 
sportsudstyr fra Colosseum.

Torvestuen serverer stadig traditio
nelle danske retter som ribbensteg, 
hønsesalat og røget ål, men på samme 
torv lokker Barosso Coffee de yngre 
med moderne cappuccino.

Nogle kunder powershopper, nogle 
oser bare, andre bruger centret som den 
daglige “motionssti”; de falder ned på 
en bænk og kigger på folkelivet. Cen
trets nærmeste naboer kan endda være 
heldige at møde venner og bekendte.

54 procent af centrets faste ugentlige 
kunder bor i Odense. Resten af de faste 
kommer fra det øvrige Fyn.

Byboer og landboer, folk af enhver 
økonomisk formåen, styrer bilen mod 
Rosengårdcentret for at handle eller for 
at underholdes.

Rosengårdcentret har 
over 800 ejere
Selskabet Difko XXXV købte i 1983 
Rosengårdcentret og udbød det på 
andele. På grund af andelenes høje 
værdi blev de i 1999 opsplittet i tiende
dele. I/S Rosengårdcentret ejes i dag af 
over 800 investorer. De kan glæde sig 
over, at andelene er blevet guldrandede 
papirer.

Og centret vokser stadig. De største 
udvidelser kom i 1987, i 1997 og i 
2000 med åbningen af Sølv Gade og
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Sølv Torv med de rullende fortove.
Antallet af butikker er nu 125 med 

ca. 1500 ansatte. 92.000 kvadratmeter er 
under tag. Og der er 2700 parkerings
pladser. Også selv om en McDrive- 
restaurant (i 1988) og Superleg (i 
1990) har slået rødder på Gul P-plads.

Men mest imponerende er antallet af 
daglige kunder: 20.000. Det samme 
som indbyggertallet i en mellemstor 
købstad.

Preben Thomasen med det jyske han
delstalent har været direktør for Rosen
gårdcentret siden 1986. Om årsagen til 
centrets succes siger han:

“Når vi ændrer noget, skal det være 
godt for både ejere, lejere og kunder. 
Ellers gør vi det ikke. Vi har hele tiden 
været på forkant med udviklingen, men 
vi har udviklet os stille og roligt og i 
flere etaper. Derfor har vi aldrig fået 
det ry, at butikker står tomme i Rosen
gårdcentret. Vi bygger kun til, når vi 
ved, at to tredjedele af nye butiksloka
ler er lejet ud på forhånd. Desuden er 
vores beliggenhed en stor del af suc
cesen. Vi ligger fantastisk godt ved sto
re veje og med god plads til parkering 
og til udvidelsesmuligheder.”

Hvordan ser Rosengårdcentret ud i 
2015?

“Jeg tror, at vi har bygget ud, så der 
er plads til 150 butikker.”

“Og vi vil give kunderne flere aktivi
tetsmuligheder. Måske vil vi skabe et 
motionscenter og et legeland for børn, 
så Rosengårdcentret i højere grad bli
ver områdets samlingssted i fritiden.”

“Men man skal ikke glemme, at dan
skernes mest populære underholdning 
er at handle. Og at der er udsigt til, at 
danskernes forbrug vil stige yderligere 
de kommende ti år.”

Anna arbejder i Rosengårdcentret - på barndommens marker
På Rosengårdcentrets kontor på tredje sal sidder Anna Møller 
Jørgensen og kan kigge ud på de marker, hvor hun legede som 
barn. Hun er sekretær for indkøbscentrets direktør.

“Når jeg går hen over Rosengårdcentrets “gule” parkerings
plads, tænker jeg tit på, at her stod jeg engang på ski,” fortæller 
Anna, som blev født på Stærmosegård i 1944.

På Stærmosegårds og på Rosengårds marker ligger nu bl.a. 
Rosengårdcentret, McDonald’s, Electric City, Butiks Byen ved 
Bilka, en del af Bilka og en del af Rosengårdskolen.

Stærmosegård var en nydelig firelænget gård, delvis i bin
dingsværk, med adressen Ørbækvej 167.

“Det var forfærdeligt at se, hvordan gården forfaldt, efter at 
mine forældre flyttede fra den i 1976. Gården endte med at være 
en skændsel på grund af hærværk, inden den blev revet ned i 
1977. Det gik min far meget på.”

Stærmosegård havde været i familiens eje, lige siden fæste
bonden Hans Hansen i 1810 købte den af Hollufgård. Hans Han
sen var Annas tiptipoldefar.

Da Anna voksede op, var Stærmosegård en del af et land
brugssamfund. “Vi havde heste, grise og køer og dyrkede kom 
og roer, og vi handlede hos købmanden og smeden i Ejby.”

Men byen var rykket tæt på. “Ligesom børnene fra Killerup 
kom jeg på Korsløkkeskolen og senere på Kragsbjergskolen, og 
derfor blev jeg vel nærmest en “bypige”. Jeg har aldrig malket 
en ko. Mine brødre var derimod landmænd med hud og hår og 
hjalp far, så snart de kom hjem fra skole.”

Odense Kommune købte i 1961 Stærmosegård med henblik på

boligbyggeri. Pris: To millioner kroner. Da Annas forældre, 
Knud og Kirstine Møller, flyttede fra slægtsgården, havde kom
munen planer om at forvandle stuehuset til et fritids- og for
eningshus. Men kommunen valgte at rive gården ned. Knud og 
Kirstine Møller havde da købt villaen Ny Slagebro på Ørbækvej 
232 (ved det nuværende Bilka-kryds).

Af Stærmosegård står i dag kun kastanjealleen tilbage og 
blomstrer ved hjørnet af Ørbækvej og Stærmosegårdsvej samt en 
del af gårdens lille skov, der nu er nabo til Rosengårdskolen.

Minderne vækkes, når Anna går op ad trappen til Rosengård
centrets kontor. På trappen hænger et luftfoto af Stærmosegård 
og Rosengårdcentret. “Det kigger jeg tit på. Det er hyggeligt. Da 
jeg blev ansat i centret i 1999, var det lidt ligesom at komme 
hjem igen,” siger hun.

Ud til Ørbækvej lå en ældre villa, som også med årene kom til 
at ligne et dødsdømt levn fra landsbytiden. Huset hed Villa KH 
(efter Annas oldefar Knud Hansen) og havde hørt til Stærmose
gård.

Mange odenseanere husker huset, som havde adressen Ørbæk
vej 81, og som efterhånden blev og mere og mere omringet af 
Rosengårdcentrets parkeringspladser. Det var beboet af Annas 
farbror, Johannes Møller, som var ungkarl og gartner og lidt af 
en globetrotter, som i flere perioder havde boet i Canada.

Johannes Møller døde i 1992. Rosengårdcentret købte derefter 
huset og rev det ned året efter. Først da kunne en vej føres igen
nem mellem de nordlige og sydlige parkeringspladser langs 
Ørbækvej.
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Den evige landsby
Civilisationen i form af indkøbscentre, 
parkeringspladser og firesporede veje 
er flyttet på landet. Alligevel er det, 
som om tiden står stille i Killerup, der 
lever sit eget lavmælte liv ved Lindved 
Å, kun en halv kilometer fra Bilka, 
men godt skjult bag hegn af ask og 
tjørn, hassel og syren.

Som om nogen har glemt at sende 
den ind i det 20. og 21. århundrede, lig
ger Killerup som en landlig enklave i 
storbyen. Og der bliver den sikkert lig
gende længe endnu.

Killerup har nemlig forbud mod at 
’’udvikle” sig til en forstad. Lokalpla
nen tillader ingen ny udstykning i det 
forstenede minisamfund mellem Bilka 
og Syddansk Universitet, og de leven

de hegn og de fine snoede landsbyga
der skal bevares - uden fortove.

Derfor består Killerup i dag og til 
evig tid - eller i hvert fald indtil politi
kerne ændrer lokalplanen - af seks 
gamle gårde og fire gamle huse samt et 
enkelt nyt, som har fået dispensation, 
fordi det er bygget på en brandtomt.

Lokalplanens tanke er smuk, for der
ved bevares Killerup som en ægte 
Morten Korch-idyl i modsætning til 
konstruerede museumslandsbyer.

Lokalplanen kom dog ikke i hus i 
1995 uden sværdslag. En gårdejer ville 
have lov til at bygge en ny bolig på sin 
jord og meldte sig i protest mod lokal
planen ud af Killerup Grundejerfore
ning.

Der er ridser i facaden. Flere bygnin
ger har i dag et umiskendeligt præg af 
forfald: knuste ruder, frønnede bræd
der, sammenstyrtede mure.

Killerups gårde har mistet deres 
landbrugsmæssige funktioner og er i 
dag primært boliger for pensionister og 
byfolk.

De har svært ved at fylde indhold i 
de gamle længer, selv om lokalplanen 
baner vej for nye boliger, liberale 
erhverv, serviceerhverv, arbejdende 
værksteder eller sågar ferielejligheder i 
de eksisterende bygninger.

Killerup er - trods sin smukke og 
centrale beliggenhed - aldrig blevet et 
in-sted.

Midt i 1960 ’erne var der stadig unge piger, der kom ud "at tjene "på gårdene i 
Killerup. Som et symbol på vandringen fra land til by forlader tjenestepigen Anni 
Petersen her Bakkegård og overlader rengøringen til gårdens frue, Karen Hansen. 
Billedet er taget på den ene af de to årlige skiftedage i landbruget, 1. maj 1966. 
FS/Stadsarki vet.

Svanesangen

Dødsdommen for Killerup som et le
vende landsbysamfund kom i 1967, da 
Undervisningsministeriet købte Kille
rups marker og alle dens gårde, bortset 
fra en enkelt, Killerupgård.

En guldbryllupssang fra 1968, sunget 
til Agnes og Hans Aagaard, var svane
sangen, inden det store ejerskifte satte 
sig igennem. Teksten lød:

"O Killerup, hvor findes mon din 
mage?

Du er en ren idyl fra gamle dage.
Her ligger endnu gårde, og her er 

mark og skov, 
og sammenhold i byen er god og 

gammel lov.
Lærkesang, sol på hvide gavle, 
guldregn mod bindingsværkets tavle.
Skønne by! "
Kort efter mistede gårde og huse de

res rolle; mange landbrugsbygninger 
forfaldt og står i dag tomme.

Selv om staten senere har solgt ejen
dommene tilbage til privatfolk, er Kil
lerup aldrig genopstået som et levende
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samfund. Den er blevet en kulisse, men 
en smuk kulisse.

Golfspillere pløjer nu markerne med 
helt andre jern end landbrugets. Og 
Killerups gamle marknavne er flyttet 
ind i varmen hos den nye nabo af 
beton; det unge historiefattige universi
tet opkaldte sine indvendige gange 
efter Gydehutten, Stenten, Krogene og 
Knoldene rn.fl.

Kun en enkelt gård, Skovgård, dyr
ker stadig markerne. Staten har forpag- 
tet dem ud, mens stuehuset bruges som 
forskerbolig.

De ældste og de nyeste

Killerup har ellers en lang og stolt for
tid. Det er god latin blandt historikere, 
at landsbyer, der ender på ”rup”, må 
være fra vikingetiden. Udgravninger i 
forbindelse med anlæg af universitet og 
idrætsplads viste da også tegn på en 
vikingeboplads.

Killerup-navnet nævnes første gang i 
skriftlige kilder i 1327, dengang stavet 
Kiiletorp.

I århundreder bestod Killerup af seks 
gårde og nogle huse placeret i en klyn
ge ved Lindved Å.

Bønderne i Killerup blev selvejere i 
årene 1804-1811, da de købte gårdene 
af kammerherren på Hollufgård.

De seks gårde hedder Killerupgård, 
Ågård, Skovgård, Bakkegård, Ådal og 
“Den gamle gård”.

Bakkegård er i dag rideskole. Ejeren 
Hans Erik Hansen er tredje generation 
på gården.

Den anden slægtsgård bebos af Kil
lerups ældste, læge Erik Møller, født i 
1917 på Killerupgård, søn af tidligere 
sognerådsformand Søren Vilhelm Møl
ler. Hans slægt har Killerup-aner tilba
ge til 1600-tallet.

Killerup er en landlig idyl i storbyen, men idyllen er truet. Mange beboere klager 
over en restriktiv lokalplan, som betyder, at bygninger forfalder. Gården til højre 
hedder Ågård. Foto: Robert Wengler 1994.

“På overfladen er landsbyen stort set 
uforandret, men landsbylivet er totalt 
ændret. Indtil 1970’eme var det et ak
tivt landbrugssamfund. Vi havde grise 
indtil 1975. Alle gårde havde karle, tje
nestepiger, fodermestre osv.”

“Mange i Killerup var i familie med 
hinanden. I dag gælder det kun famili
erne på to gårde, Bakkegård og vores,” 
fortæller Erik Møller fra den idylliske 
gule Killerupgård ved Lindved Å.

Erik og Ester Møller har blandede 
følelser over for “udviklingen”.

Ester Møller: “Når det skulle være, 
er jeg glad for, at vi blev naboer til et 
universitet og ikke til et moderne 
boligbyggeri.”

Erik Møller: “Men lokalplanen er 
forfærdelig og alt for restriktiv. Vi har 
pligt til at bevare de gamle landbrugs
bygninger, men ingen har råd til at ved
ligeholde dem. Derfor forfalder mange 
bygninger i Killerup.”

Går Killerupgård i arv i endnu en 
generation?

Ester Møller: “Det er tvivlsomt. Vi 
har tre børn, men ingen af dem bor på 
Fyn. De vil næppe bo i Killerup.”

Men der kommer også nye indbyg
gere i landsbyen. De seneste tilflyttere 
er Marianne Andrup og Johnny Meier, 

som i 2002 købte ejendommen Ålund.
Marianne: “Vi boede i en villa i Da

lum og ledte efter et sted, hvor vi kun
ne have heste.”

Johnny: “Vi ville ikke flytte på lan
det. Men i Killerup har vi både storby
ens og landsbyens fordele. Her er stille 
og fredeligt, og jeg kan cykle på arbej
de i Odense Centrum.”

Ender I som landsbyens ældste?
Johnny: “Nej. Efter 10-15 år trækker 

storbyen nok igen.”
Er der fællesskab i Killerup?
“Der er ikke tæt naboskab. Men man 

hilser og snakker over hækkene, og 
hvert år holder vi en sommerfest.”

Hvad er Killerups fremtid?
“Det er vigtigt, at Killerup får lov at 

bevare sit landsbymiljø. Men et par 
huse mere kan ikke skade, bare de pas
ser til stilen. Lokalplanen bør nok lem
pes lidt.”
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Rustenborg
Det er ikke til at se det, hvis man ikke 
lige ved det. Men bag Campus vej s 
krumning og Moseskovs bryn ligger et 
universitet med over 12.000 studerende 
og næsten 2000 ansatte. Den suverænt 
største arbejdsplads i det sydøstlige 
Odense.

Universitetet er bygget i en tid, da 
forskning skulle være for folket og 
vende sit ansigt ud mod det omgivende 
samfund. Men sådan blev Odense Uni
versitet ikke. Det lukker sig mod ver
den. Det kan hverken ses fra nogen 
større vej eller fra nogen bolig.

Universitetets monumentale bygning 
af beton og rustrødt jern er tegnet af 
arkitekt Knud Holscher. Den står på 
Killerupbøndemes marker og i deres 
skov, som nu ejes af Undervisnings
ministeriet.

Odense Universitets permanente do
micil blev indviet i 1974 og havde den
gang 3400 studerende. Byggeriet og 
udflytningen fra barakkerne ved Oden
se Teknikum varede et helt årti. 
1970’eme var én lang flyttedag for de 
studerende og deres undervisere. De 
flyttede ikke bare ud til et universitet, 
men til et universitetscenter, som det 
hed dengang. Campusbyggeriet skulle 
nemlig også indeholde andre af byens 
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højere uddannelser end de rent akade
miske. Den tanke blev dog ikke ført ud 
i livet.

Officielt blev området døbt Campus, 
som betyder mark på latin. I folkemun
de fik det store jern- og betonmon
strum dog hurtigt navnet ’’Rustenborg”.

En fæstning

Odense Universitet er en “socialdemo
kratisk” kolos. Det fik hverken hoved
bygning eller hovedindgang. Alle dele 
af byggeriet skulle være lige gode.

Universitetet er et uhierarkisk bygge
ri. En stor sammenhængende fæstning. 
Et monument over den økonomiske 
vækst og eksplosionen i antallet af 
uddannelsessøgende. Verden skulle 
ikke længere erobres med våben, men 
med viden.

Kultursammenstød under årsfest på Odense Universitet. En betuttet dronning 
Ingrid ser til, mens studenterrådsformand holder tale. Foto: John Fredy 1982.

Det er et spejl af 1970’emes super
markeder. Dets centrum er ikke et 
punkt, men en linje, “hovedgaden” 
Gydehutten. Det er skabt til bevægelse, 
ikke til hvile. Selv sofagrupperne er af 
beton. Man skulle nødig få lyst til at 
stoppe op.

Historikeren Søren Mørch har om 
Odense Universitet skrevet:

”Det er et hus, ét hus, nedgravet så 
dybt i den fynske jord og støbt af så 
meget og så stærk beton, at det - 
næsten som de ægyptiske pyramider - 
ikke lader sig fjerne igen uden uhyre 
omkostninger. I sig selv rummer det 
stof til om århundreder at blive en stor 
og mystisk ruin, som Caracallas termer 
eller indiske tempelanlæg. Det er i 
størrelse som et kongeligt slot eller en 
katedral, men det kan ikke som Versail- 
les overskues fra sin facade eller begri
bes fra kongens sovekammer. Det er



Odense Universitet ligner fra luften byggeklodser som højere magter har anbragt i et ellers urørt fynsk landskab. 
Foto: Ole Bjørndal Bagger 1983.

ikke som en katedral bygget op over 
noget alter for nogen enkelt gud.”

”De mange millioner er først og 
fremmest givet ud for at skabe et 
monument, et blivende, næsten ufor
gængeligt symbol, et tegn på den tid, 
der byggede det.” (Bjerregaard og 
Mørch: Fyn med omliggende øer 
1989).

Man fristes også til at citere forfatte
ren Carsten Jensens beskrivelse af et 
kejser-mausoleum i Vietnam:

”Det var en forfinet arkitektur, der 
bevidst udsatte sin skønhed for forfal
det og vidste, at skønheden kun ville 
vokse, når stenen gik al kødets gang.

Undergangen er altings vilkår, og dog 
blev den her besejret, fordi den blev 
brugt som en bevidst effekt i arkitek
tens kalkulationer.” (Jeg har set verden 
begynde, 1996/

Sådan er det med jemplademe uden 
på Odense Universitet. De ruster. Men 
de ruster ikke op.

Sympati ved andet blik

Centerforsker Anne-Louise Sommer 
har kigget på Campus med kritiske 
briller. I 1996 skrev hun bl.a.:

”Når sandt skal siges, så var det ikke 

kærlighed ved første blik. Det forekom 
mig, at det lave byggeri nærmest tryk
kede sig af skam over således at bringe 
et moderne stykke Betonia ud i det fyn
ske landskab. Og jeg vil ikke påstå, at 
cortén-stålets rustrøde farvetone gav 
nogen større æstetisk nydelse. Og synet 
af hovedindkørslen, der er helt filtret af 
cykler og andre køretøjer, var for at 
sige det ligeud hensynsløst grimt. Men 
var det ikke kærlighed ved første blik, 
så opstod der til gengæld en sympati 
ved andet blik.”

’’Universitetet er udformet som en 
by. Der er ganske vist ingen boligkvar
terer indbygget i universitetet, men 
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ellers har det en klart urban struktur. 
Det er en by, der på meget kort tid er 
skudt op på åbent land ved en skov 
sydøst for Odense, en by der er i sam
klang med og spiller op til naturen - 
både den der ligger lige uden for vin
duerne, og den der er bragt inden for 
murene i de åbne gårdhaver.”

”Nu klinger det ganske vist ikke af 
boulevard og neonoplyste gader, når 
man som stedsangivelser har valgt så 
Jeppe Aakjær-agtige navne som Gyde- 
hutten, Stenten, Knoldene, Krogene, 
Bøgene og Agrene. Man skal imidler
tid ikke lade sig narre af denne iscene
sættelse som Trædballehus Forsam
lingshus. Bag den vadmelsklædte hyg
ge lurer en højmodemistisk tankegang, 
ifølge hvilken transportvejene er som 
pulsårer, der pumper det livgivende 
blod ud til selv de fjerneste dele af den 
zoneopdelte bykrop.”

’’Udformningen af universitetet som 
en by er imidlertid ikke kun inspireret 
af den industrialiserede, moderne by. 
Der er såmænd en stemning af middel
alderby over universitetet, med bygnin
ger der synes fjerne, skjulte, ja nær
mest forsænkede bag volde. Eller er det 
en glorificering af 60’emes sovebyer 
med parcelhuse bag hastigt voksende 
ligusterhække, der er inspirationen bag 
denne udformning? Under alle om
stændigheder vender Odense Universi
tet ryggen til den besøgende, der skal 
gøre mere end en almindelig indsats 
for at komme ind på livet af den util
nærmelige, langstrakte klods.” (Nyt fra 
Odense Universitet nr. 6, 1996/

Er de fysiske betonrammer nærmest 
uforgængelige, har indholdet til gen
gæld ændret sig. Odense Universitet er 
i dag kun en undertitel til Syddansk 
Universitet, som blev skabt i 1998 ved 
en fusion med nogle sydjyske uddan
nelsesinstitutioner.

Syddansk Universitet i Odense har i dag (2005) over 12.000 studerende 
og næsten 2000 ansatte. Foto: awb 2004.

Plads til eftertanke

Helt samme udseende som ved fødslen 
har byggeriet ikke længere. Klart hie
rarki er senere kommet på mode, og 
det præger nu borgens opbygning. Uni
versitetet blev i 2001 forsynet med en 
ny forbygning med hovedindgang og 
forplads.

En plads er eftertankens sted, og nu 
er der endelig blevet plads til eftertan
ke på universitetet. Forpladsen er dog 
som regel mennesketom, men fuld af 
cykler. Her er ellers kloge ord at tygge 
På.

Kunstneren Jørn Larsens 19 meter 
høje granitsøjle, Interstitiel, er anbragt i 
en sø i bunden af et amfiteater med syv 
trin. På de nederste trin er indhugget 

citater fra vise mænd i ind- og udland - 
fra Sokrates og Shakespeare til H. C. 
Andersen og Karl Marx.

En anden fysisk forandring er, at nye 
universitetsbygninger ikke længere be
klædes med jemplader med rustgaranti.

Men Rustenborg står stadig i ensom 
majestæt på Killerups marker og er kun 
befolket i dagtimerne. Der er hverken 
kollegier eller cafeer til at skabe lati
nerstemning omkring visdommens slot. 
De studerende skal helst bo i bymidten 
og lægge deres penge dér, mener vise 
folk i byrådet.

74



Bøger i beton
Engang havde Odense Sydøst også et 
kulturelt varehus. Som led i planerne 
om at skabe Odenses andet centrum 
flyttede Odense Centralbibliotek i 1976 
væk fra de trange lokaler i klostret på 
Klosterbakken og ud til en ny flad 
betonbygning på Ørbækvej.

Tidligere stadsbibliotekar Carsten 
Tofte beretter: ’ Medvirkende til over
vejelserne om at placere et hovedbibli
otek uden for bymidten var tidens tan
ker om at betjene dele af Fyn med bog
busser fra centralbiblioteket i Odense. 
Det ville kræve en flåde på ca. 15 bog
busser, som det ville være vanskeligt at 
finde parkeringsplads til ved et hoved
bibliotek i bymidten.” (Odensebogen 
1995).

Odense Centralbibliotek overvejede i 
nogle år at flytte sammen med det nye 
universitetsbibliotek - i bygninger på 
universitetet. Det blev opgivet, bLa. 
fordi et folkebiblioteks grundidé er, at 
det skal bo blandt folket.

Da det bilende folk var begyndt at 
søge mod sydøst, skulle bøgerne imid
lertid samme vej.

Carsten Tofte: ”1 1971 blev det fore
slået at placere et nyt hovedbibliotek 
ved Rosengårdcentret, der indgik i det 
nye sydøstlige aktivitetsområde, der 
skulle aflaste den gamle bykerne og 
omdannes til et City 2.”

Byrådet bevilgede i 1975 penge til 
første etape af byggeriet ved Ørbækvej, 
og en glad stadsbibliotekar Poul 
Munch skrev i årsberetningen: ”Da 
man gik fra byrådsmødet denne aften, 
følte man lyst til som Jeppe i baronens 
seng at knibe sig i armen. Ventetiden 
har været lang.”

Odense Centralbibliotek indviede 
første etape på Ørbækvej i september 
1976.

Det nye bibliotek rummede over 
3600 kvadratmeter stueetage med ud-

Der var langt til naboerne, da Odense Centralbibliotek i 1976 flyttede 
sin hovedafdeling til Ørbækvej 95. Foto 1977, Odense Bys Museer.

lån, læsesal, bogbusterminal og admi
nistration samt 1650 kvadratmeter kæl
der med bogmagasin.

Længe var Odense Centralbibliotek 
dog ikke i baronens seng på Ørbækvej.

Carsten Tofte: ”Det blev hurtigt 
klart, at det nye hovedbibliotek ikke 
gav den stigning i aktiviteterne, som 
man normalt havde fået i andre kom
muner med nye hovedbiblioteker. Vig
tigst var nok, at hovedafdelingerne for 
børn og musik stadig lå i bymidten.”

“Men det viste sig tillige, at folk ikke 
orkede at gå på hovedbiblioteket, når 
man havde været ude at handle i Bilka 
eller Rosengårdcentret.”

“Kommunen havde imidlertid lige 
brugt 17 miil. kroner på det nye hoved
bibliotek, så centralbiblioteket måtte se 
tiden lidt an, før man rejste spørgsmå
let om hovedbibliotekets fremtid.” 
(Odensebogen 1995).

Efter at Odense Byråd med det snæv- 
rest mulige flertal havde besluttet at 
bygge koncerthus ved H. C. Andersens 

Hus og ikke ved Rosengårdcentret, vej
rede centralbiblioteket dog morgenluft. 
Det var alligevel muligt at finde huller 
i politikernes forsvar for sydøst.

Centralbiblioteket spillede derfor i 
1979 ud med et forslag om at flytte til
bage til bymidten.

Frem og tilbage 
er lige langt
De følgende år drøftede kommunalpo
litikerne adskillige nye placeringsmu
ligheder for byens bøger.

Et byrådsflertal på kun én stemme 
forhindrede i 1987, at hovedbiblioteket 
overtog Vingården i Vindegade.

Som bekendt endte Odense Central
bibliotek i stedet som sikkerhedsnet for 
et nyt banegårdscenter, der manglede 
indflyttere.

Hovedbiblioteket og børnebiblioteket 
flyttede i oktober 1995 sammen i godt 
8000 kvadratmeter fordelt på tre etager
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Uffe Larsen, radikal rådmand, var blandt de prominente gæster, da Odense 
Centralbibliotek indviede sin betonbygning ved Ørbækvej.
Foto 1976, Lokalhistorisk Bibliotek.

åbnede i 1958 Korsløkke Bibliotek - 
med 3000 bind på hylderne i en stue
etage i et af højhusene på Jens Juels 
Vej. Med 87 kvadratmeter var bibliote
ket ikke større end en lejlighed.

Da Korsløkkeskolen var lukket, flyt
tede biblioteket dertil i 1987 og fik fem 
gange så meget plads. Igen stod en 
socialdemokratisk borgmester for ind
vielsen, men nu var en anden Verner 
trådt til, nemlig Dalskov.

Senere blev filialer i kvarterer og for
stæder ramt af sparekniven, og Kors
løkke Bibliotek måtte lukke bogen i 
1990.

“Kvarteret mister et samlingssted. 
Korsløkke Bibliotek var et godt billede 
på folkelig kultur,” sagde afdelingsbib
liotekar Else Bekker-Nielsen til Fyens 
Stiftstidende.

Planer om en filial i Rosengårdcen
tret som erstatning, da hovedbiblioteket 
forlod Ørbækvej, blev kuldkastet. I ste
det fik lånerne i 1996 en filial i et nyt 
vækstområde, Holluf Pile (se side 83- 
85).

Bibliotek uden bøger

i den nye kombination af banegård og 
butikscenter.

Betonbygningen på Ørbækvej blev 
tømt for bøger og er nu fyldt med elek
tronik og diverse isenkram falbudt af 
forretningskæden Electric City, der kal
der sig “den sjoveste by uden for byen”

Udlånet af bøger voksede i bane
gårdscentret, og alle er glade - bortset 
fra et mindretal, der savner misfostret 
på Ørbækvej.

Her var god plads og fred og ro og 
indendørs vandkunst i en tid, da et bib
liotek alene var et offentligt bogudlån 
og videnscenter og ikke også skulle 
fungere som varmestue for folk, der 

venter på tog, bus eller arbejde.
Vi var også nogle, der syntes, at et 

hovedbibliotek var den sjoveste by 
uden for byen.

Boglåneme har dog deres små oaser i 
sydøst. Først lå den i Korsløkke, nu i 
Holluf Pile.

Filial i et højhus

Korsløkke Bibliotek var et barn af den 
socialdemokratiske efterkrigstid, da 
flere nye boligkvarterer fik deres egne 
filialer. Oplysningen skulle ud til fol
ket. Borgmester I. Vilh. Werner (S) 

Også Blangstedgårdkvarteret har - 
omend kortvarigt - haft sit eget biblio
tek, endda et af de meget specielle. 
Biblioteket i Hus 88 på Blangstedgård 
var byens eneste bibliotek uden bøger.

Det åbnede i 1988 som et tre-årigt 
eksperiment. Et fremtidsbibliotek og et 
multimediecenter blev det kaldt. Ind
holdet var nemlig aviser, tidsskrifter, 
bånd, plader og computere. Bøger kun
ne bestilles hos Odense Centralbiblio
teks hovedafdeling, som rullede en 
bogbus til Blangstedgård hver onsdag.

Efter tre år var der ikke længere pen
ge til bibliotekarens løn, og eksperi
mentet stoppede.
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Her mødes Danmark på halvvejen
“Hele Danmark mødes på halvvejen” 
lød et Odense-slogan, som mødte bili
ster ved indfaldsvejene, da Storebælts
broerne åbnede.

Og der er noget om snakken. Et utal 
af vidt forskellige arrangementer har 
gennem årene fundet sted i de store og 
små udstillingshaller og mødelokaler 
ved Ørbækvej - tæt på det nye motor
vejskryds og lige midt i landet.

Fra koncerter med Cliff Richard, 
Roger Whitaker og Sanne Salomonsen 
til det danske Melodi Grand Prix i 
1993 med Tommy Seebach som vinder.

Fra hotel- og restaurationsmesse med 
Simon Spies som excentrisk gæst til de 
tilbagevendende forårsmesser med ka
niner og dværghøns.

Fra blomsterudstillinger, håndværks
udstillinger, jagtudstillinger, teknik- og 
datamesser, byggemesser, kirkemesser, 
erotikmesser og sågar kreaturudstillin
ger til faglige kongresser og politiske 
landsmøder. Alt har kunnet lade sig 
gøre, selv musicals og operetter. Oden
se Congress Center er i dag Fyns 
største messe- og konferencecenter.

To forsamlingshuse 
flyttede ud
Historien om Fyns Forum og Odense 
Congress Center handler om et usæd
vanligt samarbejde mellem traditionel
le modpoler: arbejdsgivere og fagbe
vægelse.

Og historien går tilbage til to kendte 
“forsamlingshuse” i den indre by, fag
bevægelsens Odense Kongreshus i 
Asylgade og den runde “multiarena” 
Fyens Forum på Sortebrødre Torv.

Da det gamle Fyens Forum lukkede i 
1978, rejste erhvervsfolk i Odense en 
kapital på tre millioner kroner og dan
nede et aktieselskab med ca. 500 aktio

nærer, som ville skabe en afløser. 
Repræsentanter for både arbejdsgivere, 
landbrug, fagbevægelse, handelsstands
forening og håndværker- og industri
forening stiftede i 1980 A/S Fyns 
Forum.

Odense Kommune byggede de fysi
ske rammer på kommunal jord, en 

Odense Congress Center er et messe- og udstillingscenter med hotel lige midt 
i Danmark og lige op ad Tor nbjergkvar teret, som ses i baggrunden. Foto: OCC.

gammel frugtplantage ved Ørbækvej 
tæt på Killerup. Her blev Fyns Forum 
indviet i 1982. Det blev straks en suc
ces med mange udstillinger og koncer
ter, og Fyns Forum udvidede derfor i 
1986 med en Hal B.

Næste milepæl var 1989, da fagbe
vægelsen sagde farvel til Odense Kon
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greshus i Asylgade og opførte et kon
grescenter med hotel og konferencelo
kaler ved siden af Fyns Forum. “Så 
Odense kan komme op i kongressernes 
og landsmødernes 1. division,” som der 
stod i avisannoncer.

Fyns Forum og Odense Congress 
Center blev fysisk forbundet, og kon
grescentret blev leverandør af mad til 
messegæsteme, et samarbejde som dog 
ikke var uden problemer.

Herefter fulgte en urolig periode, 
hvor underskud og stridigheder jævn
ligt prægede avisoverskrifteme. Aktie
selskabet Fyns Forum valgte i 1992 at 
trække sig ud og overlade fremtiden til 
fagbevægelsen.

En redningsplan samlede alle byg
ninger, inventar og al jord i ét ejen
domsselskab med det kringlede navn 
Odense Kongreshus/Fyns Forum Ejen
domsselskab A/S - med kommunen 
som medejer og med rådmand Ed vind 
Witved som formand.

Samtidig stiftedes et nyt driftssel
skab, Odense Congress Center A/S, 
med den odenseanske fagbevægelse 
som medejer.

“Navnet Odense Congress Center 
blev mødt af kritik; mange syntes, at 
det klang en tand for udenlandsk,” be
retter daværende direktør Kurt Beh- 
rens, der selv fandt på navnet.

“Jeg udskrev en navnekonkurrence, 
men ingen af forslagene var gode nok, 
så jeg besluttede mig for navnet OCC 
efter at have været i Hamburg, hvor 
messecentret hedder HCC,” fortæller 
han.

I slutningen af 1990’eme var kon
grescentret tæt på at gå konkurs. Faren 
drev dog over, da to kendte erhvervs- 
mænd C. C. Nielsen og Kaare Vagner i 
1998 sammen med Dansk Metal over
tog driftsselskabet Odense Congress 
Center. Desuden viste den geografiske

Navnet Fyns Forum flyttede med fra bymidten, mens OCC-navnet skyldes 
inspiration fra Hamburg. Her afslører entreprenører og chefer en sten med 
de to navne. Foto: Niels Nyholm 1990, OCC.

placering sig at være en gevinst, da bil
broen over Storebælt åbnede samme år.

Det centrale mødested

Odense Congress Center blev i 2004 
herre i eget hus, idet driftsselskabet 
overtog ejendomsselskabet.

I dag er centret i smult vande med 80 
ansatte og et stigende årsoverskud.

“Odense Congress Center har i man
ge år haft en vanskelig kamp og derfor 
haft svært ved at udvikle sig. Men jeg 
ser fremtiden i møde med optimisme, 
især fordi det blomstrer på Fyn og i 
Odense Sydøst,” siger direktør Holger 
Brodersen, der trådte til i 2002.

“Tietgenbyen vokser, Rosengårdcen
tret udvider, og området har fra 2006 et 
motorvejskryds. Vi kan mærke en posi
tiv udvikling, hvor Odense Sydøst i 
endnu højere grad bliver porten til 
Odense. Dermed bliver også Odense 
Congress Center mere synlig.”

Fremtidsplaner? “At blive et af lan
dets førende mødesteder inden for kul
tur, konferencer og messer,” svarer 
direktøren.

Både Odense Kommune og fagbevæ
gelsen har haft part i det kringlede 
ejerskab omkring Fyns Forum og 
Odense Congress Center. Her er byens 
socialdemokratiske borgmester 
Verner Dalskov på talerstolen.
Foto: Niels Nyholm, 1990, OCC.
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Holluf Pile - eller popler
“Holluf Pile - fremtidens attraktive 
bydel/ lokkede avisannoncer i 1970’ 
eme. “Her er der tænkt på helheden - 
bebyggelsen er interessant og afveks
lende placeret - omgivet af rekreative 
grønne områder.”

Bag annoncerne stod byggefirmaet 
Jens P. Koch & Co. A/S, som havde 
købt området i 1973 for at skabe et nyt 
parcelhuskvarter.

“Odenses nye grønne bydel” skrev 
firmaet på forsiden af sin salgsbrochu
re.

Det forjættende navn Holluf Pile 
fandt firmaet selv på. Og to piletræer 

prydede firmaets brevpapir og annon
cer. I dag er det logoet for den lokale 
grundejerforening.

Men det kunne lige så godt hedde 
Holluf Popler. Der er flere stynede 
popler end pile i området, siger fag
folk. Men det er svært at se forskel.

Det sidste Koch-kvarter

Odenses suverænt største byggemata
dor gennem tiderne satte punktum med 
byggeriet i Holluf Pile.

Kort efter at have opført og solgt ca. 

700 villaer og rækkehuse i den sydøst
lige bydel gik hans firma konkurs.

De fleste af Kochs boligkvarterer er 
præget aflange, lige veje og en vis ens
artethed i bygningernes udseende. Des
uden mangler de i mange tilfælde stier 
og grønne områder.

Trods høj boligkvalitet var hans 
byplankvalitet “ofte mindre tilfredsstil
lende”, skriver tidligere planlægnings
chef Jesper Harvest i bogen Odense 
Byplan 1966-1988.

Da turen kom til Holluf Pile, blev 
kommunen og byggekongen enige om 
en mere varieret byplanlægning og en

Holluf Pile er et parcel- og rækkehuskvarter fra 1970 'eme, omgivet af pile og popler og grønne områder. Foto: awb 2004.
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wnur pac
- fremtidens attraktive bydel • • ♦
Her er der tænkt på helheden • bebyggelsen er Inter
essant og afvekslende placeret • omgivet af rekreative 
grønne områder.

Hele området er gennemkrydset af trafiksikre stier - der 
er stiforbindelse til universitetet og indkøbscentre.

Vælg mellem mange forskellige typer VILLAER - 
GÅRDHUSE OG RÆKKEHUSE BL. a.

KC26
4 vær.» RÆKKEHUS

SE PRØVEHUS
VÆGTENS KVARTER 109

- hyggeligt hus der opfylder 
de flestes pladsbehov, 
yderst velbeliggende.

BESTEM DEM NU 
det kan blive dyrt at ventet 
De kan allerede NU reservere til indflyt
ning resten af året
Vi garanterer FAST PRIS OG YDELSE

“Bestem Dem nu, det kan blive dyrt at vente,’’ skrev byggefirmaet Jens P. Koch 
& Co. A/S i en avisannonce i 1979. Få år efter gik firmaet konkurs.

større respekt for det oprindelige land
skab. Holluf Pile er derfor præget af, at 
forskellige boligtyper er blandet og 
placeret i enheder på 10-20 boliger 
omkring små torve og friarealer.

Kommunens planlægningsafdeling 
skrev i 1974: “I bestræbelserne for at 
skabe et godt miljø i boligbebyggelsen 
har vi valgt at blande flere boligtyper 
inden for området. Herved imødegår 
man, at boligområdet kun bliver beboet 
af en afgrænset social klasse af borge
re. Samtidig opnår man en ønskelig 
fysisk variation i det nye boligområ
de.”

Vælg et KC-hus 
- så får De

g en kvalitet 09 udførelse, der ligger 
over gennemsnittet,

• et spændende nyt hus med alt mo
derne udstyr.

• en udstrakt service efter købet, 

• velordnede økonomiske forhold, in- 
^ien risiko for efterregnlnger, eller 
ån der forfalder.

KC27
Stort 4 «ar.« RÆKKEHUS 
- ny spændende type, med 
bl. a. dejlig overdækket 
terrasse, - et hus, De også 
vil synes om.
SE PRØVEHUS
VÆGTENS KVARTER tt

Dispositionsplanen fra 1974 pålagde 
Jens P. Koch at tage større hensyn til 
terrænet, end han plejede. I andre kvar
terer havde hans bulldozere fjernet alle 
forhindringer og udjævnet enhver fy
sisk niveauforskel. Men i Holluf Pile 
blev levende hegn og andre forhindrin
ger skånet og boligerne placeret i små 
“tilfældige” grupperinger, som ifølge 
planen fra 1974 skulle “fremme følel
sen af fællesskab og tilhørsforhold”.

Planlægningschefen kalder Holluf 
Pile for “en af byggefirmaets bedste 
bebyggelser.”

Typiske træk ved Holluf Piles

1970’er-huse er også de rødbrune 
changerende mursten og de træbeklæd
te gavle, som beboerne dog ikke opfat
ter som et raffinement, men som et 
udtryk for Kochs sparsommelighed, da 
krisen begyndte at kradse.

Blød by i vild natur

Hvor 1960’emes parcelhuskvarterer er 
præget af modernisme, funktionalisme 
og ensartethed, sender Holluf Pile neo- 
romantiske signaler og skaber associa
tioner til de engelske havebyer, hvor 
husene varierer i størrelse og udseende.

Selv om mange boligtyper er repræ
senteret i Holluf Pile, er de fleste dog 
typehuse.

Senere har mange beboere selv givet 
husene mere sjæl og identitet, bl.a. ved 
at plante stokroser og hænge romanti
ske vognhjul op til minde om det 
skrumpede bondeland eller ved at byg
ge udestuer.

Holluf Pile skulle være en “blød” by, 
men i “vild” natur.

Holluf Pile Grundejerforening brugte 
i 1992 penge på at gøre naturen endnu 
“vildere”. På fællesområder plantede 
foreningen buske, træer og andre plan
ter, der kunne tiltrække fugle, insekter 
og pindsvin, og danne kontrast til li
gusterhække, trimmede græsplæner og 
blomsterbede på de private parceller.

Nøgleformede veje

Som kontrast til det funktionelle over
ordnede vejnet i Odense Sydøst valgte 
byplanlæggerne at gøre Holluf Piles 
boligveje nøgleformede. De snor og 
vrider sig som i en gammel landsby.

Centralt i kvarteret ligger alle facili
teter i et bælte langs Holluf Pile Sti:
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Vejnettet i Holluf Pile er nøgleformet, hvilket var usædvanligt, da kvarteret opstod i 1970 'erne. Vejen, som går diagonalt 
gennem billedet, er Hollufgårdsvej. Nederst i billedet ses Ørbækvej. Foto: Ole Bjørndal Bagger 1980.

skole, bibliotek, boldbaner, hestefolde, 
idrætshal og butikstorv med supermar
ked, pub, pizzeria og beboerhus.

Vej navnene er i øvrigt et kapitel for 
sig. Hvem har dog fundet på de fire 
navne, Nøglens Kvarter, Hjulets Kvar
ter, Vægtens Kvarter og Klokkens 
Kvarter? Det har en medarbejder i 
kommunens byplanafdeling. Hun “lån
te” i 1975 navnene fra Albertslund 
Kommune, som ud over de fire også 
har “kvarterer”, der er opkaldt efter 
stjernen, kronen, faklen og ankeret.

De første indflyttere

Det første hus i Holluf Pile var et frit
liggende Koch-prøvehus på Nøglens 
Kvarter 101.

Området, som blev til Nøglens Kvar
ter, var et engområde, der var så fug

tigt, at husene måtte piloteres i fire 
meters dybde. Og tæt på husene lå 
kornmarker, så nybyggerne hurtigt fik 
masser af gæster: mus, der søgte ind i 
forstads varmen.

De første beboere fik deres nøgler i 
1976. En af dem var Per Gucwa, som 
stadig bor på Nøglens Kvarter 81.

“Her er alt: natur lige uden for døren, 
skole lige uden for døren, børnehave, 
købmand. Selv om vi bor i en udkant, 
føler vi, at vi bor centralt,” siger han 
over en kop kaffe i udestuen.

En anden af nybyggerne var Anne
grete Nielsen, som siden januar 1977 
har haft et rækkehus på Nøglens Kvar
ter 67.

“Vi boede på tredje sal på Munke- 
bjergvej og ville gerne have vores eget. 
Vi faldt med det samme for området - 
og for prisen. Jens P. Koch gjorde det 
økonomisk overkommeligt at købe hus.

Det kostede kun 340.000 kroner for et 
enderækkehus på 74 kvadratmeter.”

Hvorfor er du blevet i Holluf Pile?
“Her er gode naboer. Vi kender hin

anden godt, dog især inden for de en
kelte vænger. Desuden er her grønne 
områder med mulighed for gode trave
ture, og endelig bor jeg tæt på mit 
arbejde,” siger Annegrete Nielsen, som 
er salgsassistent på Roulunds Fabriker.

At naboskabet er godt, beviser nav
neskiltene på mange brevkasser i Nøg
lens Kvarter. Man driver gerne gæk 
med sine naboer og forærer fantasiful
de navneskilte til runde fødselsdage og 
andre mærkedage.

Derfor kan postbudet dagligt undre 
sig over skilte med titler som “stofnus- 
ser”, “scrapzak”, “udholdenhedsgnub- 
ber”, “voltigeringsekspert” osv. Ud for 
Nøglens Kvarter 67 står der “Annegre
te Cowgirl Nielsen”.
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Kochs efterfølgere

Ved Jens P. Kochs konkurs i 1982 blev 
en del af hans ubebyggede jord solgt til 
andre bygmestre, f.eks. Amstrup & 
Baggesen, som opførte de gule andels
rækkehuse i Hjulets Kvarter, et advo
katfirma, som byggede og solgte ræk
kehuse i Klokkens Kvarter og Vægtens 
Kvarter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 
som skabte lejeboliger i Vægtens Kvar
ter, samt Juristernes og Økonomernes 
Pensionskasse, som byggede lejeboli
ger på Neder-Holluf-Vej.

En del af byggeriet blev lejet ud til 
kommunen som boliger til ældre og til 
socialt nødstedte, bl.a. i Vægtens Kvar
ter og på Neder-Holluf-Vej.

Holluf Piles anden byggeetape blev 
endvidere præget af almennyttigt bo
ligbyggeri, dog ikke etagebyggeri.

Odense AndelsBoligforening opførte 
i 1983-1984 boligområdet Holluf Have, 
der består af 141 gårdhuse i klynger 
omkring en stor græsplæne med lege
pladser og fælleshus. Med sine lave 
hvide bygninger med røde tage og 
gårdhaver ligner Holluf Have nærmest 
en spansk landsby.

Desuden byggede Næsby Boligsel
skab ungdomsboliger i Klokkens Kvar
ter.

Et todelt kvarter

Holluf Pile blev todelt. Middelklassefa
milier bosatte sig i ejerboliger, mens en
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Holluf Pile er tænkt som en blød og børnevenlig bydel med mange forskellige 
boligtyper samlet i små enheder og med mange friarealer. Billedet er fra det første 
Koch-byggeri i Nøglens Kvarter. Senere har hække, træer, buske og udestuer sat 
deres præg. Foto: Lone Mengel 1977, Odense Bys Museer.

knap så velstillet gruppe flyttede ind 
med offentlig støtte til huslejen. I 
Odense Vejviser optræder derfor alver
dens stillingsbetegnelser i Holluf Pile - 
fra “fotomodel” til “lektor”.

Gennemsnitsindtægten i Holluf Pile 
er præcis som kommunens gennemsnit: 
ca. 140.000 kroner (år 2000).

Toke Riis Ebbesen har i et universi
tetsspeciale fra 1997 forsøgt at tegne et 
“stedbillede” af Holluf Pile.

Han placerer kvarteret midt mellem 
to tolkninger:

“Et trøstesløst sted, der værner om 
en tryg og afsondret tilværelse for nog
le let over middel stillede mennesker.”

Eller “rammen om en tilværelse i 
tryghed, såvel økonomisk som i brede
re forstand menneskeligt. Et rum for en 
mulig frihed.”

“Et rum, som de mennesker, der skal 
bo der, opfatter som højst indholds
fyldt, og hvor man er positiv over for 
det nye.”

Giftpilen i 1994

Den tilsyneladende forstadsidyl fik i 
1994 en giftpil lige i hjertet.

En 14-årig dreng myrdede sin lege
kammerats mor under et indbrud i Hju
lets Kvarter. Holluf Pile kom i medier
nes søgelys.

Fyens Stiftstidende skrev: “Det er nu 
en lille snes år siden, de første af huse
ne skød op i de forskellige kvarterer, 
som fik navn efter vægten, klokken, 
nøglen og hjulet. For indbyggerne har 
det alle dage været et godt kvarter.”

“Når man inde i Odense talte om sti
gende kriminalitet, rystede man på ho
vedet i Holluf Pile. Ikke hos os, sagde 
man.”

“Her i Holluf Pile lader vi roligt nøg
lerne sidde i bilen, når vi parkerer. Og 
vi låser kun sjældent, når vi går til 
købmand.”

“Sådan har det været i adskillige år, 
og efterhånden som kvarteret groede



Holluf Pile har gennem årene mistet flere af de oprindelige pile- og poppeltræer, men op ad en hæk i Vægtens Kvarter 
står seks på stribe. Foto: awb 2005.

op, lærte indbyggerne hinanden at ken
de.”

Beboerforeningens daværende kasse
rer, Per Gucwa, sagde til avisen: “Vi 
levede jo i et kvarter med små hække. 
Det betød, at vi talte meget sammen. 
På den måde fik vi ret hurtigt skabt et 
kvarter med virkeligt sammenhold 
beboerne imellem, og det er karakteri
stisk, at udskiftningen undervejs har 
været meget lille.”

“Men for et års tid siden begyndte 
forholdene at eskalere. Indbrud be
gyndte at høre til hverdagen, og ind
imellem var vi også udsat for voldelige 
overfald. Det var, som om storbyen 
pludselig kom væltende.”

Kulminationen kom med mordet på 
den 41 -årige lærer.

I dag siger Per Gucwa: “Mordet 
vækkede os af tornerosesøvnen. Det 
viste, at vi ikke var fredede, selv om vi 
troede, vi boede i et landsbymiljø. Vi 
låser dørene nu, og vi holder mere øje

Et lille vandhul, en buet træbro og et hult træ skaber eventyrstemning ved 
Væksthuset, der rummer Holluf Pile Bibliotek. Foto: awb 2003.
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Krigsfly styrtede ved 
Neder Holluf
Neder Holluf fik en lille plads i 
krigshistorien, da et britisk fly i 1942 
faldt ned på en mark ved landsbyen.

61 bombefly fra Royal Air Force 
ville natten til 26. februar 1942 
angribe havnen i Kiel, men tre af fly
ene gik tabt på togtet. Et af dem styr
tede ned nær Ørbækvej. Det var ble
vet beskudt af tyskere og tabte højde. 
Besætningen forsøgte at redde flyet 
ved at dumpe lasten af bomber. Det 
skete uheldigvis over Odense, hvor 
flere villaer i Hunderupkvarteret og 
kolonihavehuse i Kræmmermarken 
blev smadret.

De seks besætningsmedlemmer 
valgte derefter at udløse deres fald
skærme. Tre af dem landede ved Se
den og Åsum. Én faldt ned i nærhe
den af Blangstedgård, hvor han ved 
5.30-tiden mødte en af gårdens mal
kekoner. De fulgtes ad ind på går
den, hvor flyveren blev beværtet 
med et overdådigt morgenmåltid.

En anden landede ved Store Tom- 
berggård og blev ligeledes inviteret 
på kaffe og brød på gården.

Flyets pilot kastede sig ud som 
den sidste og landede mellem Store 
Tombjerggård og Over Holluf.

Politiet overgav de britiske flyvere 
til tysk kommando, men alle overle
vede krigen.

Det førerløse fly fortsatte sin kurs 
mod jorden, lige hen over Nytofte- 
gård ved Over Holluf, inden det styr
tede ned og ramte en jordvold og 
nogle stynede piletræer, der splittede 
flyet ad.

Rester af jordvolden findes stadig 
mellem Klokkens Kvarter og Væg
tens Kvarter i Holluf Pile.

Kilde: Odensebogen 1992.

Med store grønne områder og slyngede veje adskiller Holluf Pile sig fra andre 
Koch-kvarterer Nederst ses Lindved Å og Lindved Å Sti samt boligforenings
byggeriet Holluf Have fra 1983 (de hvide huse med røde tage). Foto: O AB.

med, om der foregår noget mistænke
ligt. Men vi snakker ikke om mordet 
længere. De to familier, som blev ramt 
af tragedien, er begge flyttet.”

Væksthuset

Af positive milepæle i Holluf Piles hi
storie nævner beboerne den mangeåri
ge sejrrige kamp for en folkeskole 
(første skoledag 1982), åbningen af et 
butikstorv (1982) og en idrætshal 
(1987) samt indvielsen i 1996 af et bib
liotek, der er noget for sig selv. Det 
hedder Væksthuset og er både folke- 
og skolebibliotek. Ja, mere end det. I 
en pjece om Væksthuset kan man læse:

“Ideen om at knytte et væksthus til 

det nye lokalbibliotek skal ses som et 
ønske om at give beboerne i dette drif
tige lokalområde en ekstra service- og 
aktivitetsmulighed.”

“Et væksthus er jo som bekendt et 
sted, hvor ting spirer, og formålet med 
Væksthuset i Holluf Pile er netop, at 
det skal støtte og udvikle de ideer, der 
fødes i lokalsamfundet - i skolen, i 
ungdomsskolen, i de lokale foreninger 
og blandt beboerne i området.”

Med sit store glastag og de mange 
grønne planter ligner Væksthuset et 
drivhus, og omgivelserne giver samme 
neoromantiske signaler som byplanen.

Der fornemmes ligefrem eventyr
stemning, når man nærmer sig de hule 
træer ved indgangen. Heksen i H. C. 
Andersens “Fyrtøjet” kunne have boet i 
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et af dem. Foran Væksthuset ligger et 
vandhul med en buet træbro, som for
stærker romantikken. I vandhullet står 
en lille solcelle, der på solskinsdage 
driver et springvand.

Indendørs viser Væksthuset sig at 
være ét stort fleksibelt lokale, der kan 
underinddeles til forskellige formål. I 
midten står en skulptur, Nomestenen, 
og rummet er inddelt med vægt på hyg
gelige krinkelkroge.

Et moderne bibliotek rummer natur
ligvis andet end bøger. Her er både pc 
med internetadgang, printer, fax, video 
og et billedkunstrum.

Pilen ramte plet

I dag ånder freden og idyllen atter hos 
Holluf Piles 2322 indbyggere.

Per Gucwa, Nøglens Kvarter: “Hol
luf Pile er blevet et dejligt kvarter. De 
oprindelige tanker om grønne områder, 
blandede boligtyper og blandede bolig
størrelser og de slyngede veje fungerer 
og har højnet kvarteret. Folk føler ikke, 
at de bor i fabriksfremstillede papkas
ser.”

Er den sociale todeling et problem?
“Nej, ethvert kvarter har et ansvar for 

de socialt belastede. De skal ikke kon
centreres i ghettoer. Når blot de ikke 
overskygger et kvarter, er det intet pro
blem. Men jeg er jo også privilegeret. 
Jeg bor i Nøglens Kvarter, der er fyldt 
med faste og stabile beboere. Vi har 
ikke haft problemer.”

Fremtidens skrækscenario er mere af 
visuel karakter. “Jeg frygter, at vores 
vartegn forsvinder. Siden vi flyttede 
hertil, er antallet af piletræer - eller 
popler er det vel - faldet stille og roligt. 
De bliver ikke holdt godt nok. En dag 
er de nok helt væk.”

Over Hollufs to kendte sønner
Over Holluf har huset to berømte mænd 
- i hver sin tidsalder.

Forfatteren Morten Korch blev født i 
landsbyen i 1876 og døbt i Fraugde Kir
ke - i øvrigt med navnet Morten Luther 
Gudmund Korch.

Han var nummer fem af otte børn. 
Faderen var lærer på Over Holluf Skole 
og drev et lille landbrug. Børnene deltog 
i arbejdet, også lille Morten, der om 
sommeren trak køeme ud på marken før 
skoletid og senere på dagen hjalp med at 
hente foder til dyrene.

Om Over Holluf beretter Korch i sine 
håndskrevne erindringer: “Min fødeby 
er ikke rig på naturskønheder, ingen fag
re bøgeskove og ingen rislende bække 
afbryder ensformigheden.” Et gadekær 
og jævne almindelige gårde og huse var, 
hvad landsbyen kunne byde på.

Morten Korch ville gerne gå i skole i

Over Holluf og Neder Holluf blev skilt
De to tvillingebyer Over Holluf og 
Neder Holluf har gået hånd i hånd gen
nem århundreder.

De har haft fælles marker, fælles sko
le, fælles skæbne og fælles sogn.

Langt tilbage i historien var der kun ét 
Holluf med ét ejerlav. Den navnemæssi
ge opsplitning skete formentlig i 1500- 
tallet.

Over og Neder Holluf lå et godt styk
ke uden for Odense, cirka syv kilometer 
fra centrum. Over Holluf havde 12 går
de og 37 huse. Neder Holluf 11 gårde og 
14 huse. For 100 år siden.

Men by- og vejplanlæggere så ikke 
sentimentalt på sådanne kulturhistoriske 
kendsgerninger i slutningen af det 20. 
århundrede, da Odense rakte fangarme- 
ne ud.

Odense, men det var der ikke råd til. 
Han måtte nøjes med syv år i faderens 
skole. Efter konfirmationen kom han i 
lære hos sin onkel, en købmand i 
Nyborg. Senere blev han som bekendt 
en elsket og hadet forfatter, og mange af 
hans romaner er filmatiseret.

Lillesøsteren Johanne Korch skrev i 
øvrigt også folkelige romaner med høje 
oplagstal.

Morten Korch ligger begravet i Fraug
de. Ved gadekæret i Over Holluf findes 
en mindesten for ham.

Landsbyens anden berømthed er fod
boldtræner Richard Møller Nielsen med 
bopæl på Over-Holluf-Vej 39 fra 1967 
til 2003. Her kunne man foran hans hus 
betragte en særpræget skulptur, en fod
bold på sokkel, naturligvis til minde om 
Europamesterskabet 1992, hans største 
triumf som Danmarks landstræner.

Først blev Over Holluf og Neder 
Holluf skilt af Ny Svendborgvej, som 
åbnede i 1985. Nu bliver vejen omdan
net til motorvej, som definitivt kløver 
fællesskabet.

De to landsbyers sognefællesskab er 
også en saga blott. Da Tombjerg Sogn 
blev oprettet i 1992, blev sognegrænsen 
trukket midt mellem de to landsbyer - 
langs Ny Svendborgvej. Over Holluf 
forblev i Fraugde Sogn, mens Neder 
Holluf flyttede til det nye Tombjerg 
Sogn.

Snart forsvinder også identiteten som 
landsbyer. Både Over Holluf og Neder 
Holluf er i fuld gang med at blive til 
parcelhusforstæder.
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Tæt og lavt i Torn bjerg
Tæt på hinanden. Og tæt på alting. 
Sådan bor man i Tombjerg.

“Her er alt”. “Her er stille”. “Her er 
grønt”. “Her er dejligt for børn. “Her er 
stier”. “Her er gymnasium, rideskole 
og plejehjem”. “Her er centralt i for
hold til de store færdselsårer.”

Svarene er stort set ens, når man 
spørger beboerne, hvorfor de har valgt 
et hus i Tombjergkvarteret.

Er der også fællesskab?
“Nej, ikke meget. Man sidder i sit 

eget parcelhus,” svarer Jesper Mosdal, 
som er formand for Grundejerforenin
gen Tombjerg.

“Her er dødt store dele af dagen. 
Folk i Tombjerg er hårdtarbejdende,” 
tilføjer Lars Baagøe Hansen, Mælke
hatten 47.

Winnie Sørensen, Slørhatten 19: 
“Der er nu også fællesskab. Vi, der 
flyttede ind, da hækkene var lave, lærte 
hinanden at kende, og vi har bevaret 
sammenholdet.”

Tombjerg i dag. På markerne ligger nu 
et parcelhuskvarter med både gymnasi
um, folkeskole, kirke, børnehave og en 
nærbutik, der bærer Tombjerg-navnet. 
Og en varebil med teksten “Tombjerg 
Pizza” drøner rundt med varm mad til 
sultne studenter på Tombjergkollegiet, 
som udgør en ny længe til et af de 
gamle stuehuse.

Bortset fra de to stuehuse og den 
nærliggende Landkildegård er det i dag 
svært at få øje på Tombjergs landlige 
fortid.

Dog skiller “Tombjerghytten” sig ud 
blandt Andelsboligforeningen Østerbos 
rækkehuse. “Hytten” har fået husnum
mer og nyt gadenavn, Slørhatten 6, og 
døre og vinduer er malet lilla, men 
stråtaget er bevaret. Også nabohuset, 
Slørhatten 8, er et moderniseret land
hus. Begge lå langs den nedlagte Tom
bjerg vej, der gik fra Ørbæk vej til de to 
Tombjerggårde.

På landsbymanér viser et skilt i 
øvrigt vej til “præstegården”, som dog 
viser sig at være et parcelhus.

Træerne kom før husene

Tombjerg fremtræder i dag som en ty
pisk 1970’er-forstad: grøn, tæt, lav og 
med blandede boligtyper.

Allerede inden det første hus blev 
bygget, havde Odense Kommune i 
1977-1978 plantet træer og buske og 
planlagt gang- og cykelstier.

“Mange levende hegn var forsvundet 
eller svækket på grund af halmaf
brænding og hormonsprøjtning,” skri
ver Jesper Harvest i bogen Odense 
Byplan 1966-1988. “De kommende be
byggelser ville i en lang årrække kom
me til at ligge åbent, uden formildende 
og skærmende beplantning.”

Efter at Odense Kommune havde

Tornbjerg var to gårde

Tombjerg er et af Odenses nyeste kvar
terer; den ældste bymæssige bebyggel
se er kun godt et kvart århundrede 
gammel.

“Hr. Gaardejer J. V. Jørgensen, Tom
bjerg pr. Odense.” Sådan stod der på et 
julepostkort i 1923.

Det nåede frem uden problemer. 
Dengang var Tombjerg blot to gårde.

I dag er det en forstad med over 30 
familier, der hedder Jørgensen og nav
net på et nyt sogn med næsten 8000 
indbyggere.

Odense Byråd døbte forstaden i 
1981. Navnet blev Tombjerg Gårde, 
men efterhånden er efternavnet slidt af.

Gårdejer Jørgensen ville næppe tro 
sine egne øjne, hvis han oplevede Adressen "Tornbjerg" var tilstrækkelig, da landposten bragte Julekort ud i 1923.
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købt områdets gårde, udarbejdede 
kommunen derfor en plan over arealer, 
som kunne tilplantes.

“Da plantningen kunne udføres af 
ufaglærte og gennemføres som et kom
munalt arbejdsløshedsprojekt i en peri
ode med betydelig ledighed, var den 
politiske godkendelse næsten givet på 
forhånd/

“Takket være projektet fremtræder 
bydelen mellem Niels Bohrs Allé og 
Ørbæk vej, Tombjerg Gårde m.v. i høj 
grad som en grøn bydel/ fortsætter 
Jesper Harvest.

I vænger og i klynger

I ældre kvarterer er husene anbragt på 
snorlige rækker langs gennemgående 
veje.

Men i Tombjerg bor man på vænger 
og i klynger, omgivet af enge og 
moser, stier, legepladser og boldbaner.

Tombjerg skulle være en “blandet” 
bydel, mente kommunen og udstykke
de grunde til både fritliggende parcel
huse, rækkehuse, andelsboliger og al
mennyttige boliger. Parcelhusgrundene 
er typisk på 400-500 kvadratmeter.

Til gengæld fylder friarealerne godt i 
kvarteret, der også er forsynet med stil
leveje og et fintmasket stinet. Nybyg
gerne skulle dog lige vænne sig til, at 
stierne ikke følger vejene, som de “ple
jer” i andre kvarterer.

Grundene er små, og husene ligger tæt i Tornbjergkvarteret. 
Foto fra Ridderhatten: awb 2005.

De første forstadshuse i Tombjerg 
blev bygget i 1979 på Lille Tombjerg 
Vej.

Og de sidste huse er ikke bygget 
endnu. Kommunen har stadig grunde 
til salg.

En af nybyggerne på Lille Tombjerg 
Vej var automekaniker Henning Kjær- 
bye, som i oktober 1979 købte række
huset Lille Tombjerg Vej 85.

“Min kone boede i Vollsmose, og jeg 
boede i Højstrup. Vi kiggede på mange 
huse rundt om i byen, men faldt for 
Lille Tombjerg Vej, selv om det den

gang var langt ude på landet og uden 
gadebelysning. Vi fik nøglen til huset, 
samme dag som vi blev gift. Nu har vi 
holdt sølvbryllup, og vi bliver boende 
her, så længe vi kan/ fortæller Hen
ning Kjærbye.

Op gennem 1980’eme boomede byg
geriet på de nye “svampe-veje”, 
Slørhatten, Mælkehatten, Ridderhatten, 
Væbnerhatten, Sneglehatten osv. Bota
nikken er en utømmelig kilde til vej- 
navne i det grønne Odense.

Boliger skød op som paddehatte. Det 
samme gjorde grundejerforeninger.
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Fra Tornbjergkvarterets grønne ungdom. Øverst ses Landkildegård, der stadig 
driver landbrug. I midten villaer og andelsboliger på Ridderhatten og Væbnerhat
ten. Nederst ses Boligforeningen Højstrups rækkehuse på Ridderhatten. Foto 1984.

Tornbjergs træbeklædte “ cowboy-by” kan godt minde en anelse om kulisser fra en 
western-film, men mangler dog en sherif og en støvet saloon. Foto: awb 2005.

Tombjerg har i dag fire af slagsen. Den 
ældste er Grundejerforeningen Tom
bjerg fra 1981.

En af de karakteristiske tæt-lave be
byggelser i Tombjerg er den sydlige 
halvdel af Sneglehatten, hvor byggefir
maet Kamak i 1981 opførte 38 små 
huse. Bebyggelsen minder om et lille 
købstadskvarter med randbebyggelse, 
og de enkelte huse ligner minikopier af 
mellemkrigstidens velkendte murerme
stervillaer. På Ridderhatten findes et 
lignende byggeri som andelsboliger.

“Cowboy-byen”

Et andet tæt-lavt byggeri er Niels Bohr 
Parken i Bredagerløkken, i folkemunde 
kaldet “Cowboy-byen”.

“Folk skal opleve en rigtig gade med 
huse af forskellig størrelse og udseende 
på samme måde som i ældre bykvarte
rer,” lød tankerne bag Fyns almennytti
ge Boligselskabs bebyggelse, der be
står af ca. 300 lejeboliger. (Fyens 
Stiftstidende 3/3 1983).

“Ideen må nok ses som en reaktion 
mod, at socialt og almennyttigt bolig
byggeri i en lang periode er blevet byg
get enten som etageejendomme i høj
den eller som lave rækkehuse ved jor
den. Nu prøver vi sammen med bolig
selskabet at skabe en bebyggelse, hvor 
det i sig selv kan være en oplevelse at 
gå gennem gaden og kvarteret,” fortal
te arkitekt Jesper Rasmussen til Fyens 
Stiftstidende, mens de små sammen
byggede huse skød op i årene 1983- 
1986.

Bredagerløkkens huse er placeret i 
små grupper omkring torve, parke
ringspladser og grønne arealer med 
legepladser. Facader og gavle ligger 
helt ud til fortov og gade - ligesom i en 
gammel købstad. Og vejen er snoet,
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ligeledes som i en gammel købstad.
Øgenavnet “Cowboy-byen”? Nej, det 

har intet at gøre med kvæget, der græs
ser bag bebyggelsen. Oprindelig hang 
det sammen med husenes træbeklæd
ning. Senere har et par skuddramaer 
givet navnet andre associationer.

Odenses fjerde gymnasium

Selv om Tombjerg er ny, har den - som 
ældre købstæder - fået sit eget centrum 
med kirke, gymnasium og butikker. 
Centrum ligger ikke omkring de gamle 
gårde, men derimod lige midt i kvarte
ret ved Skærmhatten og Blækhatten. 
Det sørgede planlæggerne også for.

Et nyt gymnasium åbnede i 1980 i 
Tombjerg - under byggeboomet. Forhi
storien er, at Fyns Amt pludselig fik 
travlt med at skaffe plads til et stigende 
antal gymnasieansøgere.

Amtet oprettede derfor i 1978 et nød
gymnasium under navnet “Fyns Amts
kommunes Ny Gymnasium” (FANG), 
som bød 130 elever velkommen i de 
tidligere universitetsbarakker ved Niels 
Bohrs Allé.

To år efter rykkede gymnasiet ind på 
en fast adresse, Skærmhatten 15, i nye 
rødstensbygninger. Gymnasiet fik sam
tidig sit nuværende navn, Tombjerg 
Gymnasium. Den officielle indvielse 
foregik 31. januar 1981.

Ved siden af gymnasiet ligger Tom
bjerg Nærcenter, som er en klynge af 
butiksbygninger: et Netto-supermarked, 
en nærbutik med tipskiosk og spilleau
tomater samt et pizzeria, som er obliga
torisk i enhver forstad.

Den sydlige del af Sneglehatten er bygget i 1981 med ældre murermestervillaer 
som forbillede. Foto: awb 2005.

Under byggeboomet i Tornbjerg fik bydelen også et gymnasium. 
Foto: Poul Olsen 1980.
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Tornbjergs præster blev sat ud på den bare mark, men havde dog en barak som 
kirkebygning, inden den permanente kirke stod klar Foto 1993, Tornbjerg Kirke.

Tornbjerg Kirke fra 1994 skammer sig ikke. Den ligger på en åben plads midt 
i kvarteret og sender et tydeligt signal om, at den er kirke. Foto: awb 2004.

Den hvide skønhed

Tombjerg Kirke fra 1994 betragtes af 
mange som en af de smukkeste af 
byens moderne kirker.

Den gemmer sig ikke i en sidegade, 
og den kryber ikke langs jorden som 
mange andre nyere bykirker, der er 
skabt i en gudløs tid.

Tværtimod ligger den ved en rund
kørsel lige midt i kvarteret og stikker 
sin smalle hvide 16 meter høje kampa- 
nile i vejret.

Tombjerg Kirke skammer sig ikke. 
Den sender et tydeligt signal om, at 
den er kirke. Den har traditionel kirke
højde. Den er hvidkalket. Og den kan 
ses fra alle sider.

Alligevel har arkitekterne Fogh og 
Følner fra Lyngby også ramt et form
sprog, der er moderne. Forskydningen 
mellem bygningerne og de bugtede 
blytage kan med lidt god vilje give 
associationer til Sydney-operaen. Inter
nationale priser har Tombjerg Kirke 
dog ikke vundet, men derimod Odense 
Kommunes arkitekturpris.

Indendørs er udsmykningen spar
tansk. Lyset, de hvide vægge og de ret
te linjer er de stærkeste sanseindtryk.

“Hvor er korset, præst?” spørger 
børn ofte, når de besøger kirken. Der er 
intet kors.

Til gengæld købte kirken i 2000 en 
otte meter høj altertavle af den færøske 
kunstner Trondur Patursson. Motivet 
med de solskinsgule, dybblå og 
afgrundssorte farver aktiverer igen fan
tasien. Kunstneren siger selv om moti
vet, at det skildrer “menneskets van
dring i håbets, lysets og livets land
skab”.

Tombjerg Kirke startede i langt mere 
primitive rammer. Som barakkirke på 
samme adresse, Skærmhatten 1.

Fraugde Menighedsråd købte grun-
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den i 1985 og indviede barakken året 
efter. Et tyndt kors og et skilt fortalte, 
at en kirke holdt til i bygningen, der 
mere lignede et lavprisvarehus.

Tombjerg blev et kirkedistrikt i 1988 
og fik eget menighedsråd. I 1992 blev 
kirkedistriktet omdannet til et sogn 
med egne kirkebøger, og da den nye 
kirke stod klar i 1994, blev sognet et 
selvstændigt pastorat.

Stilfærdige mennesker 
i et stilfærdigt sogn
Sognepræst Carsten Olav Christensen 
har boet i Tombjerg siden 1986.

“Du skal ud og være præst på den 
bare mark. Sådan udtrykte biskoppen 
sig, da jeg blev indsat som præst i 
Tombjerg. Sådan føltes det også den
gang, men mennesker af kød og blod 
har, som årene er gået, sat deres præg 
på området, og nu skulle det ikke gene
re mig det mindste at blive her,” siger 
han.

“Tombjerg er et sogn med stilfærdi
ge, solide, arbejdsomme og familiære 
mennesker, der vasker bil om søndagen 
og bygger udestuer og lægger fliser. De 
er, som jeg selv ville være, hvis jeg 
ikke var præst. Jeg løber i samme slags 
joggingtøj som dem, og præsteboligen 
er et parcelhus ligesom deres.”

“De fleste er “borgerlige socialdemo
krater”, som er glade for at eje deres 
eget hus, og som har erfaret, at det nyt
ter at arbejde. De tidligste tilflyttere 
kom hertil, fordi de fik råd til at skifte 
en lejlighed, f.eks. i Vollsmose, ud med 
et rækkehus. Og mange siger: “Vi er 
bare blevet boende, selv om pladsen er 
blevet lige rigelig nok, efter at børnene 
er flyttet hjemmefra”.”

“Havde jeg været præst i Vestjylland, 
hvor min familie kommer fra, havde 

jeg nok oplevet, at den religiøse dimen
sion hos folk trådte tydeligere frem. 
Her i et forstadssogn til Odense ligger 
den længere nede, men den er der. Og 
det passer mig fint ikke at skulle disku
tere kirke og kristendom, hver gang jeg 
går i Netto.”

“Næsten alle bliver døbt og konfir
meret i Tombjerg. Fra 2005 kan man 
også få sin ume nedsat på en helt ny 
kirkegård ved kirken. Men vielser har 
vi få af. Tombjerg Kirke er ikke en 
processionskirke, hvor brudefolk kan 
få den lange vandring fra indgangen til 
alteret. Tombjerg Kirke er en intim 
centralrumskirke.”

Tombjerg er ifølge præsten et sogn 
uden vækkelsespræg. Både grundtvigi
anske og indremissionske bølger er 
skyllet forbi Fraugde Sogn og har hel
ler ikke vundet indpas i det nye Tom
bjerg Sogn, som i øvrigt har en kirke
gang lidt over gennemsnittet.

Er det også et anonymt sogn?
“Arkitektonisk er det nok anonymt. 

Tombjerg består af typehuse og ikke af 
liebhaverboliger. Kun kirken har fråset 
med arkitekturen. Men en smuk kirke 
er også med til at give et område iden
titet. Jeg mener også, at man kan iden
tificere et område ved dets lyde. Før 
den nye kirke kom, hørte vi mest billy
de fra områdets store veje. Nu brydes 
bilstøjen to gange dagligt af den eneste 
kraftige vellyd, vi har herude, nemlig 
kirkens klokkeklang. Skolerne og bibli
oteket kan også give identitet. Et godt 
billede på, at beboerne forsøger at ska
be identitet, er også, at de har dannet 
en lokalhistorisk forening.”

Er der fællesskab i Tornbjerg?
“Byplanen lægger op til fællesskab. 

Boligområderne består af mange små 
enheder, hvor man kan løbe trygt og 
frit. Men jeg tvivler på, at der er mere 
fællesskab i Tombjerg end i andre for

stæder med en anden byplan. Man ken
der hinanden gennem skolerne og 
gadefesteme og gennem badminton og 
tennis, men man render ikke ind til hin
anden, kun børnene.”

Hvad er forskellen på sognets to 
største kvarterer, Tornbjerg og Holluf 
Pile?

“Husene i Tombjerg siges at være 
lidt dyrere end i Holluf Pile. Men gen
nemsnitsindtægten er overraskende lav 
begge steder. Der er mange børn, man
ge unge og mange førtidspensionister, 
men endnu ikke så mange ældre i sog
net.”

Bagsiden af Tombjerg er ifølge præ
sten den stærke trafik og de “tudegrim
me” virksomhedsbygninger.

“De store firesporede veje spalter 
området op og skaber mentale barrie
rer. I gamle dage var det åer, der skilte 
landskabet. I dag er det asfaltveje.”

“Og vi kan snart ikke bære mere bil
ligt og grimt industribyggeri. Odense 
Kommune valgte at blande et beboel
seskvarter med områder til såkaldt “let 
industri”. Det er godt nok. Men det er 
os, som bor her, der dagligt skal kigge 
på den ene grimme bygning efter den 
anden,” siger præsten, hvis kirke i høj
den overgås af to andre fikspunkter, 
varmecentralens tredobbelte skorstens
rør for enden af Svovlhatten og TDC’s 
telemast ved Datavej.

Den grønne skole

En skole for de yngste er et af de nye
ste tilbud til folk i Tombjerg. Væksten i 
Odense Sydøst betød, at Holluf Pile 
Skole og Rosengårdskolen måtte afla
stes.

En naturskøn plet mellem Blangsted- 
gård Skov og Tombjerg Skov blev 
udset til skolebyggeri, og arbejdstitlen
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Tornbjergkvarteret er opkaldt efter Store Tornbjerggård (forrest) og
Lille Tornbjerggård (bagest). De to stuehuse findes stadig.
Foto: Sylvest Jensen 1939, Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde og Tornbjerg Sogne.

var længe “Blangstedgårdskolen”.
Så udskrev Odense Kommune en 

navnekonkurrence og opfordrede delta
gere til at bruge fantasien og indtænke 
skolens grønne naboskab. Navnet blev 
- Tombjerg Skole.

Ikke et særlig originalt navn, men 
nøgternt og præcist. Og hvorfor ikke 
understrege sognenavnet, hvis det kan 
styrke kvartersidentiteten?

Tombjerg Skole bød de første elever 
velkommen i 2002.

Stuehusene overgiver 
sig aldrig
Kvarterets to “oldinge”, Store Tom- 
bjerggård og Lille Tornbjerggård, har 

været vidner til en kolossal forvandling 
af deres marker, siden den sidste ejer af 
Store Tornbjerggård, Rasmus “Tom
bjerg” Pedersen, blev båret ud.

Begge gårdes længer er revet ned og 
erstattet af nye bygninger. Men stuehu
sene er urokkelige.

De to gamle gårde har fået nyt liv og 
nye længer. Ud af vinduerne lyder ofte 
rockmusik for fuld skrue.

Store Tornbjerggård er blevet til en 
institution for autister og er døbt om til 
Tomhuset. En ny værkstedsbygning 
hedder Tomværkstedet.

En stump af den gamle Blangsted- 
gårdsvej, der forbandt gårdene med 
omverdenen, slår stadig to skarpe sving 
og snor sig uden om Store Tombjerg- 
gård. I dag hedder den Tombjergvej.

Lille Tornbjerggård ligger lige bag 
ved Store Tornbjerggård som en lille
bror, der står i læ af sin storebror. Dens 
nye længer er ungdomsboliger under 
navnet Tombjergkollegiet, og stuehuset 
er fælleshus for kollegianerne.

Områdets tredje gård, LandkiIdegård, 
driver stadig landbrug.

Navnet Tornbjerggård har i øvrigt 
holdt flyttedag. Det bruges nu af et mo
derne byggeri for ca. 60 sindslidende, 
opført i 1982 på Munkehatten og udvi
det flere gange.

Rødder

Tombjerg har, hvad en moderne forstad 
behøver. Beboernes rødder er til gen
gæld spinkle i et nybyggerkvarter, som 
for 30 år siden var marker og et par 
gårde.

Kvarteret mangler fælles fortællin
ger, fælles myter, fælles referencer og 
kvartersbevidsthed. Flyttefrekvensen er 
lidt højere i Tombjerg Sogn end på 
landsplan. Og pendlingen ind og ud af 
sognet er kolossal. 88 procent af den 
arbejdende befolkning forlader sognet i 
arbejdstiden.

Men interessen for områdets fortid 
blomstrer. Derfor opstod “Lokalhisto
risk Forening for Fraugde og Tombjerg 
Sogne” i 1997. Foreningen har ca. 100 
medlemmer. Den arrangerer foredrag 
og udflugter og driver et lille arkiv på 
Fraugde Skole.

Foreningen skrev i 2001 i kirkebla
det: “Netop i en ung del af Odense som 
vor, hvor der hele tiden bygges og 
udvides, er det vigtigt, at man holder 
fast i områdets egen historie for ikke at 
opsluges og ende med kun at være 
odenseanere.”
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Den postmoderne forsøgsstation
Et kvarter, som blev åbnet af en stats
minister.

Et kvarter, som er bygget i en frugt
plantage.

Et kvarter, som er opført på rekord
tid.

Et kvarter, hvor røde mursten og 
røde tage var bandlyst.

Et kvarter, som er en jubilæumsgave.
Et kvarter, som er udkommet på fri

mærke.
Jo, Blangstedgård er noget for sig 

selv. Det ligner ingen andre kvarterer i 
Odense - eller i hele verden.

Netop derfor strømmede fagfolk og 
turister til det lille kvarter, da det åbne
de.

Fødselsdagen kan fastsættes præcist. 
Kvarteret kom til verden 1. januar 
1988. Da flyttede de første beboere ind 
på “grenene” i den tidligere forsøgssta
tion for frugtavl, inklusive denne bogs 
forfatter.

En moderne købstad

Æblegrenen, Pæregrenen, Blommegre
nen, Kirsebærgrenen og Brombærran
ken kom sidevejene til at hedde efter 
forsøgsstationens frugter, da det smuk
ke område sprang ud som boligkvarter 
- og som en arkitektonisk og byplan
mæssig forsøgsstation. Brombærranken 
blev dog først bebygget i 1990’eme.

Set fra Niels Bohrs Allé er Blang
stedgård ikke noget særligt. Her har 
boligforeninger fået lov at bygge ret 
ordinært. Men nede ad sidegaderne 
udfolder kvarteret sig.

Byplanen er som i en gammel køb
stad med huse helt ud til gaderne, med 
torve og med faldende hushøjde ned ad 
sidegaderne.

Husene har - ligeledes som i en gam
mel købstad - individuelle detaljer, som 

gør en spadseretur til en oplevelse.
En stor del af byggeriet er præget af 

1980’emes mode, postmodernismen. 
Arkitekterne excellerede i glaskamap- 
per, glasarkader, udvendige trapper, 
tårne, søjler, buer og andre ornamenter 
- skarpe kontraster til tidligere årtiers 
dyrkelse af det rent praktiske og funk
tionelle.

Nu måtte huse igen pyntes og pålæs- 
ses, også i en grad så det nærmede sig 
kitsch og ironi.

Blangstedgårdkvarteret blev anlagt i en tidligere forsøgsstation for frugtavl, 
og byplanen hårform som en stamme med grene. Foto: Odense Kommune 1988.

Søjler og tårne

Blangstedgårds mest fotograferede 
byggeri er “søjlepaladset” på Kirsebær
grenen, opført af Arkitekternes Pensi
onskasse. Det består af et porthus med 
otte søjler, et længehus og et “baptiste
rium”. De tre bygninger var i 2002 
motiv for et frimærke i en serie om 
moderne boligbyggeri.

Fantasien flyver af sted til en klas
sisk storby, men gennem “triumfbuen” 

93



er der hverken udsigt til Rom eller 
Athen, men til en græsplæne og en 
skov.

Arkitekt Poul Ingemann kalder det 
“en luftspejling af en bymæssig virke
lighed, der ellers ikke er synlig.”

Et andet markant indslag er Fyns 
almennyttige Boligselskabs torvebyg
ning på Stammen. Det høje, blå 
“udspringstårn” har kun et dekorativt 
formål. Det kan ses vidt omkring og er 
en slags vartegn for Blangstedgård.

Stærke farver fik arkitekterne også 
lov at fråse med. Et eksempel er 
Bofællesskabet Blangstedgårds kløfte
de citrongule fælleshus på Kirsebær
grenen.

Også private byggeselskaber fik øje 
på Blangstedgård, f.eks. den kendte 
byggekonge Kurt Thorsen, som opførte 
en blå og sort bygning ud til hoved
torvet samt et boligkompleks af glas og 
gule sten og med en svane og en drage 
som “vejrhaner” på toppen af glas- 
tårne.

Vandkunst

Blangstedgård var mere end en bolig
udstilling, da den åbnede. Det var også 
en udendørs kunstudstilling.

Skulpturer prydede torve, veje og 
grønne områder. Efter udstillingen for
svandt de fleste kunstværker, men et 
dragelignende uhyre ligger stadig og 
spyr vand i bassinet på det lille torv,

Blangstedgårdkvarteret er befolket af mange børnefamilien der nyder 
den utraditionelle arkitektur og de grønne områder. Foto: awb 1991.

hvor Blommegrenen krydser Stammen.
Hovedtorvet med springvand og 

døgnkiosk er Blangstedgårdfolkets mø
dested.

Tæt på hovedtorvet ligger også 
Blangstedgårdskolen med Rudolf Stei- 
ner-bømehave og vuggestue i den gam
le gård, som har givet kvarteret navn, 
samt Den Gule Lade og forsamlingshu
set Hus 88 med cafe.

Her findes også en kommunal børne
have i en ny lyserød kopibygning, der 
føjer sig fint sammen med gårdens 
gamle avlsbygninger.

En jubilæumsgave

Blangstedgårdkvarteret er en jubilæ
umsgave, som Odense forærede sig 
selv.

Odense Kommune købte i 1985 går
den og plantagerne af Landbrugsmini
steriet. De var siden 1915 drevet som 
statslig forsøgsstation.

Derefter gik det stærkt. Rådmand 
Edvind Witved havde fostret den idé, at 
Odenses 1000-års-jubilæum i 1988 
skulle markeres med en utraditionel 
bygge- og boligudstilling.
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Formålet med udstillingen var at 
vise, hvad danske arkitekter kunne 
præstere inden for boligbyggeri.

Både ejer-, lejer- og andelsboliger 
skulle repræsenteres, så alle sociale 
grupper kunne bo i området. Og bebyg
gelsen skulle indpasses i landskabet, så 
frugttræer og rønnebærtræer blev beva
ret.

Odense Kommune og Danske Arki
tekters Landsforbund udskrev en idé
konkurrence om en bebyggelsesplan 
for Blangstedgård. De valgte arkitek
terne Boje Lundgaards og Lene Tran- 
bergs plan som den bedste af de 40 ind
sendte.

Lundgaard og Tranberg ville placere 
veje og byggefelter langs de eksisteren
de læhegn af rønnebærtræer, skabe et 
bytorv ved gårdens bygninger og lægge 
en vej, Stammen, diagonalt gennem 
boligområdet. Og sådan blev det.

Næste skridt var en projektkonkur
rence. For hver parcel indkom 2-4 for
slag fra bygherrer, hvorefter kommu
nens embedsmænd valgte ud.

1987 var det store byggeår. Boligmi
nister Thor Pedersen tog første spade
stik i marts, og derefter kørte bulldoze- 
re, last- og varebiler i døgndrift på 
gamle og nye jordveje.

Ca. 25 forskellige bygherrer - bolig
foreninger, pensionskasser og private - 
hyrede håndværkere fra hele Fyn, og 
det lykkedes at rejse et nyt boligkvarter 
på ét år.

Ca. 600 lejligheder og otte parcelhu
se stod klar, da statsminister Poul 
Schliiter 27. april 1988 åbnede udstil
lingen “Byg og Bo 88”.

110.000 fagfolk og turister drog de 
følgende knap tre måneder til Blang
stedgård, hvor beboere og deres boliger 
var udstillingsgenstande.

Hele kvarteret var hegnet ind, og 
biler skulle parkeres udenfor. Beboere

Blangstedgård - og det øvrige Odense Sydøst - er byens nye 
børnerige vækstområde. Foto: awb 1996.
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Både torvehuse og udspringstårne spøgte i baghovedet, da Blangstedgårdkvarterets bygninger blev tegnet. 
Foto fra det lille torv ved Stammen: awb 2005.

forpligtede sig til at lukke fremmede 
gæster ind og skulle i øvrigt vise pas- 
sérseddel for at komme ind i deres eget 
kvarter.

Hverdag på “grenene”

De følgende år blev der bygget videre, 
således at Blangstedgård i dag rummer 
ca. 950 boliger. Kommunen slækkede 
efterhånden på kravene i lokalplanen, 
så også mindre ambitiøst boligfore
ningsbyggeri har fået plads på Blang
stedgård. F.eks. blev røde mursten og 
røde tagsten tilladt i visse dele af kvar

teret. På den sydvestlige side af Blang- 
stedgårds Allé findes boligblokke og 
rækkehuse, der i henseende til fantasi
løshed kan konkurrere med ethvert tra
ditionelt boligkvarter.

Blangstedgård fik heller ikke den 
planlagte balance mellem ejer- og leje
boliger. Kommunen havde svært ved at 
sælge de små og dyre parcelhusgrunde, 
og en del af dem blev derfor bebygget 
med andelsrækkehuse.

Det er blevet hverdag på Blangsted
gård. Statens Byggeforskningsinstitut 
fulgte udviklingen de første ti år for at 
undersøge trivslen. En spørgeskemaun
dersøgelse viste, at Blangstedgård var 

blevet et godt og varieret boligområde, 
befolket af især unge og af børnefami
lier, som nyder arkitekturen, stilheden 
og de grønne områder.

Blangstedgårds gamle avlsbygninger 
er og har været rammen om en lang 
række skiftende fritidsaktiviteter: data
værksted, træ- og metalværksted, sy
værksted, motionsgymnastik, produk
tion af beboerblad, kunstudstillinger, 
musik, madlavning, daghøjskolen He- 
lia, spejdergrupper, Foreningsværkste
det Rosengård, Rosengård Ungdoms
skole m.fl. Og vi er mange, der har fej
ret runde fødselsdage, konfirmationer 
og andre mærkedage i cafeen i Hus 88 
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eller i selskabslokalet på første sal.
Vi har ikke meget at klage over. Det 

skulle da lige være, at det planlagte 
butikstorv skrumpede ind til en døgn
kiosk, der i øvrigt jævnligt hærges af 
røverier.

Hovedtorvet er blevet et samlings
sted, hvor tørsten slukkes med guldøl 
fra kiosken, og det lille torv ved Blom
megrenen er næsten konstant menne
sketomt.

Blangstedgård mangler byfunktioner 
inden for handel, håndværk og service. 
Butikker kan ikke overleve så tæt på 
Bilka og Rosengårdcentret.

Massakren i 1997 på kvarterets “by
port”, de høje smukke rønnebærtræer 
langs Blangstedgårds Allé gav også ar i 
kvarterssjælen. Men fældningen var 
nødvendig, da træerne var gamle og 
syge og farlige at få i hovedet, hævde
de kommunens park- og vejchef og 
plantede nogle nye pinde, som også 
kommer til at ligne en allé. Om 100 år.

Da eksisterer Blangstedgård mulig
vis stadig. Der blev hvisket byggesjusk 
i krogene under håndværkernes ar- 
bejdsraseri dengang i 1987-1988. Men 
Blangstedgård lever endnu - i bedste 
velgående.

Sydøst stemmer rødt

Afstemningsstederne i Korsløkke og 
Tombjerg Sogne er socialdemokrati
ske bastioner. I hvert fald, når man 
ser på stemmetallene til kommunal- 
og folketingsvalg.

Socialdemokraterne fik over halv
delen - 50,6 procent - af de gyldige 
stemmer, der blev afgivet på Krags- 
bjergskolen, Rosengårdskolen og 
Tombjerg Gymnasium ved kommu
nalvalget i 2001. I hele Odense 
Kommune stemte 47 procent på 
Liste A.

Ved folketingsvalget 2005 blev 
Socialdemokraterne ramt af lands
tendensen og fristede kun 35,1 pro
cent af vælgerne på de tre skoler.

Alligevel er Socialdemokraterne 
fortsat det suverænt største parti på 
de kanter. På de følgende pladser 
kom Venstre (14,4 procent), Konser
vative (13,8 procent) og Dansk Fol
keparti (11,7 procent).

Flest “røde” gik til valgumeme på 
Kragsbjergskolen. Tal, som peger i 
retning af, at beboerne i de almen
nyttige lejeboliger omkring Krags
bjergskolen er “rødere” end parcel
husfolket omkring Tombjerg Gym
nasium.

Statistik: KMD. Det skal understreges, at 
afstemningsområdernes grænser ikke er identi
ske med sognegrænseme.

Flere af bebyggelserne på Blangsted
gård har fælleshuse. Dette tilhører 
Andelsbofællesskabet Blangstedgård 
på Kirsebærgrenen. Foto: awb 2005.
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På cykelsafari
I Odenses sydøstlige “safariparker”, 
Kohaveskoven, skovene ved universi
tetet og skovene ved Hollufgård samt 
på deres tilstødende landlige arealer, er 
der garanti for at opleve vilde dyr.

Det er dog ikke elefanter, giraffer og 
zebraer, der stikker hovederne frem 
bag buske og træer, men derimod rå
dyr, harer, fasaner, ræve, ildere, måre, 
pindsvin, flagermus og egern, der bol
trer sig i skovene, på markerne, på 
engene og på de åbne “savanner”.

Tidlige morgener, inden de tobenede 
får sko på, nusser rådyr ofte rundt og 
napper til beplantningerne helt tæt på 
villaer og rækkehuse.

Man skal være uheldig for ikke at få 
syn for sagnet om de “vilde” dyr på 
en vandre- eller cykeltur ad områdets 
mange stier.

Ellers må man nøjes med at betragte 
fugle og biller og insekter samt de ind- 
hegnede husdyr: køer, får og heste.

Kohaveskoven - byens 
fineste naturområde
Kohaveskoven ligger mellem Blang- 
stedgård og den nye Ring 3. Med 
omliggende småskove, nyplantninger 
og græssede enge er den et af Odenses 
største og fineste naturområder, skriver 
naturvejleder Ole Runge i sin bog 
Odenses skove.

Odense Kommune købte skoven i 
1980 for at sikre den som grønt område 
for hele den sydøstlige bydel. Indtil da 
tilhørte den de nærmeste bønder samt 
Åsumbøndeme. Nogle af deres skelpæ
le og jorddiger findes stadig i skoven.

Navnet Kohaveskoven stammer fra 
tiden, da dyr græssede mellem træerne.

Det satte Fredskovloven af 1805 en 
stopper for. Kvæg, heste og får var en 
trussel for nye træer og måtte derfor 

hegnes ude af skoven.
Ole Runge skriver: “Noget af det, der 

giver Kohaveskoven dens særprægede 
skønhed, er de mange bredkronede 
egetræer, der dækker hele den centrale 
del af skoven.”

Men Kohaveskoven består også af 
en lang række andre gamle danske 
urskovsarter samt ahomtræer, som 
kommunen dog forsøger at holde nede 
af hensyn til danskheden.

Kohaveskovens største seværdighed 
var indtil for nylig et mere end 200 år 
gammelt træ. En snoet krukkebøg rage
de i vejret ved den nordlige skovvej, 
men en storm i 2005 kvæstede træet, 
som kommunen derefter fældede.

Andre seværdigheder på en safari 
gennem Kohaveskoven er to gravhøje, 
formentlig fra bronzealderen.

Og køeme er vendt tilbage. I 1992 
blev der - som led i en ny naturskovs
strategi - igen mulighed for at lade køer 
græsse i visse skovområder. Det gør de 
i en lille del af Kohaveskoven, tæt på 
Bredagerløkken.

Odense Kommune er i øvrigt i fuld 
gang med at fordoble Kohaveskovens 
areal. Siden 1995 har kommunens gart
nere plantet lind, hassel, bøg og eg.

Universitetet er skovejer

Moseskov og resterne af Bøgeskov og 
Fællesskov ejes af universitetet, som 
på skilte forkynder, at “færdsel i skove
ne fortrinsvis bør finde sted på stier og 
veje”. En noget akademisk gummipara
graf.

De tre mindre bøgeskove, der også 
kaldes Killerup-skovene, pynter på uni
versitetsområdet, men er ikke specielt 
fortryllende, så tabet ved den begræn
sede adgang er til at bære.

Under jagt er adgang helt forbudt, 

men jagten beviser, at der er rådyr. De 
ses i øvrigt ofte rende rundt på marker
ne ud mod Niels Bohrs Allé, hvor de 
truer bilisternes koncentration.

Orkanens ofre i 
Glisholmskoven
Glisholmskoven ligger bag herregården 
Hollufgård og er den største af de tre 
herregårdsskove. De to øvrige er Ko
gangen og den lille skov ved mølle
dammen.

Glisholm er stedet for et nærmere 
studium af orkanens følger i 1999. 
Mange af skovens bøgetræer væltede 
som et korthus under den voldsomme 
december-orkan.

Et af træerne, Odenses højeste bøg, 
lagde sig på tværs af en skovvej og har 
efterladt en rodkrone, der rager fire 
meter i vejret og et krater, der er blevet 
til et vandhul. Træet er 38 meter langt. 
Det stod der, inden H. C. Andersen 
blev født.

Odense Kommune besluttede at lade 
de faldne kæmper blive liggende og 
lagde nye stier uden om dem.

Navnet Glisholm skyldes, at området 
tidligere lå som en skovklædt holm 
midt i de drænede vådområder.

Pudsigt nok er Glisholm nu igen 
omringet af vand og kan derfor med 
lidt god vilje kaldes en ø. Lindved Å 
fik i 1991 et nyt slynget løb og danner 
sammen med Lindved Møllebæk en 
ring om Glisholm.

I Glisholmskoven er de ældste stier 
anlagt efter en snor. Det skyldes ifølge 
bogen Odenses skove, at herregården 
Hollufgård ønskede at kæle for sine 
fornemme jagtgæster. De blev posteret, 
hvor stierne krydsede hinanden og hav
de dermed frit skud i fire retninger.

En tur til Glisholmskoven bør også
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Orkanen i december 1999 gik hårdt ud over nogle af kæmperne i Glisholmskoven ved Hollufgård. Foto: awb 2002.

omfatte et kig på Sneglehøjen fra 1760 
- en kunstig høj, hvor man kan snegle 
sig til tops ligesom i Rundetårn, som 
dog er væsentligt højere. Om vinteren 
bor der flagermus i højen.

Hollufgårds herligheder

Herregården Hollufgård har haft en 
omskiftelig tilværelse.

Staten købte i 1961 Hollufgård med 
henblik på at flytte Landbohøjskolen 
dertil. Det skete aldrig, og i 1979 over
tog Odense Kommune herregården og 
hele det herlige herregårdslandskab. 
Kommunen ville skabe et kultur- og 

museumscenter på Hollufgård.
Fyns Stiftsmuseum flyttede i 1989 

sin oldtidssamling samt kontorer og ar
kiver til herregården og dens avlsbyg
ninger, og i andre bygninger oprettedes 
billedhuggerværksted og et historisk 
værksted, der opførte huse fra oldtid og 
vikingetid på en nærliggende mark.

Op gennem 1990’eme var der jævn
ligt store særudstillinger på Hollufgård 
og skulpturudstillinger i dens park. Så
gar en kirke blev midlertidigt placeret 
ved Hollufgård, nemlig en kopi i fuld 
størrelse af en dansk-amerikansk træ
kirke i forbindelse med en udstilling 
om emigrationen over Atlanten.

Men Odense Kommune stak spare-

Hollufgårds hovedbygning med de røde 
mursten og de tre kuplede tårne er fra 
1577. Første ejer var rigsråd Jørgen 
Marsvin. Udateret foto, Od. Bys Museer.
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Odense Sydøst byder ikke kun på kom
mercielle budskaber Foto: awb 2002.

kniven i Hollufgård, nedlagde museet 
ved udgangen af 2003 og solgte i 2004 
bygningerne til et arkitektfirma.

Nemt at være stifinder

Det er nemt at være stifinder i Odense 
Sydøst. Alle lyksalighederne i byens 
sydøstlige “safaripark” er forbundet af 
et imponerende net af grus- og asfalt
stier til glæde for kondiløbere, cykli
ster, hundeluftere og mange andre.

Det er muligt at cykle eller spadsere 
fra nord til syd og øst til vest uden at 
kollidere med områdets stærke firehju
lede trafik. Broer og tunneler fører sti
erne under de brede veje.

Lindved Å slynger sig gennem Odense Sydøst - fra Neder Holluf (billedet) 
til udløbet i Odense Å. Foto: awb 2004.

Det moderne byområde har paradok
salt nok et stinet, der knap findes på 
landet længere, efter at det intensive 
landbrug har udslettet gamle spor, bag
veje og smutveje.

At vi ikke befinder os på landet, vid
ner graffitien i tunneler og på klatre
vægge dog om. “Gud er god,” lyder en 
overraskende melding.

Baggrunden for de mange stier er 
politisk. Odense Sydøst blev urbanise
ret på det rette tidspunkt, nemlig da 
kommunen trafikpolitisk fik sans for 
bløde værdier.

Nogle få af de nuværende cykel- og 
gangstier er gamle markveje; f.eks. er 
dele af B langsted vej og Tombjergvej 
omdannet til stier. Resten af stierne er 
anlagt af Odense Kommune i 1970’ 
eme og 80’eme.

På opdagelsesrejse 
langs Lindved Å
Den smalle Lindved Å ligner hverken 
Nilen eller Zambezi. F.eks. finder man 
ikke Bilka-indkøbsvogne midt i afri
kanske floder. Men Lindved Å har 
charme og hygge og er let tilgængelig.

Lindved Å udspringer ved Søbysø- 
gård og fosser forbi Højby, Hollufgård, 
Holluf Pile, Killerup, Blangstedgård 
og Herluf Trolles Vej, inden den ved 
Åsum løber ud i Odense Å.

Det nye løb, som kommune og amt i 
1991 gav Lindved Å gennem askesko
ven ved Hollufgård, har en stenet bund, 
som er et eldorado for havørreder. Om 
efteråret svømmer de op i åen for at 
gyde deres æg.

Gravearbejdet, da åen blev lagt om, 
ændrede også landskabet vest for Glis- 
holm.

Den opgravede jord blev brugt til at 
skabe et kunstigt kuperet “oldtidsland-
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skab” med høje, småsøer, enge og 
overdrev.

Der er cykelsti langs åen hele vejen 
fra Neder Holluf til Herluf Trolles Vej, 
dels grussti, dels asfaltsti.

Åen er synlig det meste af vejen, 
men hist og her gemmer den sig bag 
træer, brændenælder og skræpper.

Lindved Å Sti starter ved et gartneri i 
Neder Holluf og passerer en bindings
værksgård i dannebrogsfarver, inden 
den snor sig forbi forstadsvillaerne og 
rækkehusene i Holluf Pile.

Her kan man se tobenede individer 
med køller vandre omkring på vest
bredden. Det er dog hverken kanniba
ler eller hottentotter, men danskere, der 
giver sig god tid til at ramme en lille 
hvid bold.

Den første af flere andedamme langs 
åen dukker op ved Holluf Pile, hvor 
der også er udsigt til masser af dun
hammere.

Efter Holluf Pile passeres landsby
samfundet Killerup, hvor der synes at 
bo flere heste end mennesker, og deref
ter forsvinder åen ind under det store 
Bilka-kryds.

Stien fortsætter forbi Slagkrogen til 
Blangstedgård, hvor den hvide hoved
bygning stikker sin takkede frontspids 
op bag træerne og spiller op til det 
moderne særprægede Blangstedgård- 
kvarter.

Bag plejehjemmet ved Amtsgården 
deler åen sig i to. Den ene arm er en ny 
omkørsel for ørrederne, der ellers skul
le foretage noget af et højdespring for 
at komme op i åen og gyde.

Åens anden arm styrer direkte mod 
“afgrunden”, slusen ved Blangsted- 
gårds gamle vandmølle, Odenses 
sydøstlige svar på Victoria-faldene.

De to forgreninger løber sammen 
igen ved Blangstedgårds populære 
andedam på den anden side af “vand- Fantasien sættes i sving på en cykelsafari langs Lindved Å. Foto: awb 2002.
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faldet”. Her bliver stien langs åen 
navnløs, men man kan sagtens cykle 
videre.

Brægende får er den næste seværdig
hed; de holder græsset nede på en stor 
kommunal grund mellem åen og Æble
grenen.

Efter en “dæmning” mellem åen og 
endnu en andedam fører grusstien frem 
til Avlskovgårds skrånende marker og 
flere heste, inden stien ender ved en 
låge, der skal holde mennesker og køer 
adskilt. Luk lågen op og fortsæt even
tuelt til Kohaveskoven.

“Biflod” dukkede op 
af et cementrør
Lindved Å har et par bække og render 
som “bifloder”, og i 1991 kom endnu 
én for dagens lys.

Et lille vandløb, Landkildeløbet, hav
de i mange år været gemt i et cement
rør, så jorden kunne dyrkes henover. 
Men kommunen besluttede i 1991 at 
grave cementrøret op, frilægge løbet og 
give det et par snoninger.

Landkildeløbet fører fra et regn
vandsbassin i Kohaveskoven til Lind
ved Å.

Bilslangen i paradiset

Hele naturområdet ved den bugtede 
Lindved Å er et paradis. Men selvføl
gelig er der også en slange blandt alle 
de andre dyr i paradiset.

Slangen er en motorvej. Den slanger 
sig lige syd om Glisholmskoven og er 
umulig at overhøre.

Og så kunne det endda være gået 
meget værre. Staten planlagde at trom
le E20-motorvejen lige midt gennem 
Glisholmskoven. Det forpurrede Oden
se Kommune. Derfor slår motorvejen 
en bugt i Odense Sydøst.

Oversvømmet skov ved Lindved Å. Foto: awb 2002.
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Bilernes bredbåndsnet
Der findes veje, der samler et kvarters 
beboere. Langs dem findes butikker, 
banker, posthuse og andre mødesteder. 
De er anlagt før massebilismens tid.

Og der findes veje, der skiller. Så
danne veje er de fleste nye hovedfærd
selsårer i Odense Sydøst. De har aldrig 
været tænkt som butiksgader, men som 
hovedveje, ringveje, omfartsveje, mo
torveje.

De nyeste af dem har hverken forto
ve eller randbebyggelse. De er udeluk
kende skabt til biltrafik. Og støjen er 
derefter.

Det begyndte i det små med den fyn
ske hovedlandevej fra Nyborg til Mid
delfart. Den blev skabt i årene 1794- 
1820 og er visse steder trukket efter en 
snor med domkirken i Odense som pej
lemærke.

Svendborg Landevej (i dag Ørbæk- 
vej) er ifølge bogen Fra Fraugde Sogn 
anlagt i 1834.

Både store og små landeveje var den
gang grusveje. I slutningen af 1800-tal- 
let var langt de fleste landeveje dog 
blevet “makadamiserede”, dvs. belagt 
med grus og skærver. Kun i byerne 
blev landevejene brolagt.

Nyborg Landevej var indtil 1930 en 
brostensvej. Men den øgede biltrafik 
medførte, at brostenene blev skiftet ud 
med beton. Den første ringvej syd om bymidten lå nærmest på landet, da den blev bygget 

i årene 1954-1958. Gården til højre for ringvejen er Rosengård, som blev revet 
ned i 1969for at give plads til Rosengårdcentret. Foto 1957, Stadsarkivet.

Hovedvej 1

Da justitsministeren i 1937 indførte 
hovedvejsnumre og nye hovedvejsskil
te, fik Odense to nummererede hoved
veje, nummer 1 og nummer 9.

Nyborgvej blev en del af Hovedvej 1 
fra København til Esbjerg via den 
nybyggede Lillebæltsbro.

En ny Svendborgvej gennem Lind
ved og Hjallese blev til Hovedvej 9, 

mens Ørbæk vej måtte nøjes med status 
som landevej.

Ringvej og motorvej

Efter Anden Verdenskrig blev biler 
hvermandseje og de gamle hovedveje 
efterhånden for smalle. Trafikken over 

Fyn sneglede sig ind gennem det cen
trale Odense, indtil en ny ringvej syd 
om bymidten stod klar i 1958.

Odense fik samme år bilejer nr. 
10.000. Seks år senere havde dobbelt 
så mange odenseanere bil.

Ringvejen viste sig snart at være for 
lille til den stadig stigende trafikmæng
de. Det hjalp, da en ny motorvej tværs
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Da Ejbygade var en stille sidegade til Nyborgvej. Hele højre side blev revet ned, da 
Ejbygade i 1969-1973 blev bygget om til ringgade. Til venstre ses gården Ejerslykke, 
som er afløst af en benzinstation og et motionscenter. Foto: Ditlev Jensen 1955.

Mod nord sluttede Ejbygade ved Åsumvej indtil den store ombygning i 1969-73.
I dag findes på dette sted et lysreguleret “ indianerkryds ” med pile i alle retninger.
Foto 1969, Stadsarkivet.

over Fyn - og gennem Odense Sydøst - 
blev færdigbygget i 1985.

Den fynske motorvej skulle ifølge en 
vejplan fra 1962 have været forsynet 
med både en østlig og en vestlig tilslut
ning helt ind til bykernen. Planen kræ
vede adskillige nedrivninger og gade
gennembrud, også omkring Nyborgvej, 
men den blev taget af bordet igen og 

kvarteret skånet for en voldsom kløv
ning.

Ring 2

Odense Sydøst fik fra 1970’eme nye 
brede asfaltbånd. De er resultatet af en 
byudviklingsplan fra 1968.

Ejbygade var dengang en stille side
gade til Nyborgvej. Men den lå for 
godt til at fortsætte sit stille liv - lige 
mellem den nye Vollsmose-bydel og 
den voksende sydøstlige bydel.

En snes huse i Ejbygade blev eks
proprieret og revet ned for at give plads 
til en udvidelse af gaden, som i 1973 
blev firesporet på strækningen fra 
Nyborgvej til Åsumvej. Samtidig blev 
det lille hul, der førte Ejbygade under 
jernbanen, erstattet af en bred viadukt.

Senere er Ejbygade i flere tempi ført 
helt frem til Fynsværket ved Odense 
Kanal.

Også Ørbækvej har gennemgået en 
forvandling. Landevejen, der slyngede 
sig ind gennem landsbyerne sydøst for 
Odense, blev i 1980’eme ledt uden om 
både Fraugde og Over Holluf.

Ørbækvej blev i 1991 udvidet fra to 
til fire spor på strækningen mellem Ny 
Svendborgvej og Niels Bohrs Allé.

Langs Ørbækvejs nye firesporede 
tracé ved Killerup og Tombjerg ligger 
stadig stumper af den gamle smalle 
landevej samt overlevende landhuse og 
nogle få mindre gårde.

En lignende “vejfordobling” skete i 
1996 på strækningen fra Munkerisvej 
til Nyborgvej. Samtidig blev Skov
gårdsvej og Dankvart Dreyers Vej luk
ket ud mod Ørbækvej.

Ejbygade og Ørbækvej udgør nu til
sammen Odenses østlige ringgade og 
er en del af den såkaldte Ring 2, som 
på længere sigt skal omkranse hele 
byen.

Syd for Nyborgvej - og næsten paral
lelt med denne - har Odense Sydøst 
fået endnu et firesporet asfaltbånd, 
Niels Bohrs Allé. Den blev anlagt i 
1960’eme som en blindtarm ved uni- 
versitetsbarakkeme, men har ædt sig 
længere og længere mod øst.

Niels Bohrs Allé blev i 1968 forlæn-
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Så lille var hullet, der slap Ejbygade ind under jernbanen, før det store gadegennembrud, der gjorde vejen til 
en firesporet ringgade. Foto 1969, Stadsarkivet.

Ørbækvej var en smal landevej skærmet af vejtræer, indtil den blev en del af 
en ringgade. Til venstre ses enden af et af Korsløkkeparkens “kilometerhuse”. 
Til højre Skovgårdsvej. Foto 1962, Stadsarkivet.

get til Munkebjerg vej og to år senere 
ført over markerne til Ørbækvej. I 1980 
åd den sig videre ud til Landkildegård. 
I 2005 trækkes den endnu længere mod 
øst og bliver afkørsel fra E20-motor- 
vejen.

Flere steder udsætter Ørbækvej og 
Niels Bohrs Allé bilisterne for synsbe
drag. Det ser ud, som om man kører 
gennem skove, dog ikke i vintermåne
derne. Det grønne look skyldes kun 
smalle bælter med træer. Lige bag dem 
ligger boligkvartereme.

Under overfladen lurer skjulte cykel- 
og gangtunneler, der ville gøre selv 
Vietcong misundelig. En gangbro (fra 
1980) over Ørbækvej er lettere at få øje 
på. Den forbinder Tombjerg og Holluf 
Pile.
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Ørbækvej er i dag dobbelt så bred, og landejendommen er revet ned. Stærmosegård i baggrunden forsvandt i 1977. 
Kun kastanjealleen er tilbage af den landlige idyl. Bag den ligger nu McDonald's. Privatfoto.

Den lille Slagbro bar helt op i 1970 'erne Ørbækvej hen over Lindved Å. På dette 
sted mødes i dag Ørbækvej og Niels Bohrs Allé i det stærkt trafikerede “Bilka- 
kryds ". Da Slagbroen blev afmonteret, blev den kørt til Hobro og genopbygget 
over et vandløb ved vikingeborgen Fyr kat. Foto 1973, Stadsarkivet.

Ring 3

Odense Sydøst skal være hele Fyns tra
fikknudepunkt. I 1985 fik bydelen også 
hovedvejstrafikken fra Svendborg til
bage. Det skete, da Fyns Amt åbnede 
Ny Svendborgvej og gjorde den til en 
del af Hovedvej 9.

Ny Svendborgvej erstattes i 2006 af 
en sydgående motorvej, og Morten 
Korchs fødeby, Over Holluf, bliver 
nabo til en gigantisk vej sammenflet
ning, hvor Fyns to motorveje mødes, 
samt en kæmpemæssig rundkørsel, 
hvor Svendborg-motorvejen mødes 
med Ørbækvej.

Nord for rundkørslen ved Over Hol
luf bygges en tre kilometer lang ring
vej, Ring 3, så motorvejstrafikanterne 
får en genvej til Ny borg vej, øst om 
Kohaveskoven.

Sådan skabes omkring alle storbyer 
nye vejkryds, nye rundkørsler og nye 
udfletninger, som i deres eget ustoppe- 
lige og selvforstærkende kredsløb ska-
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ber mere biltrafik, som må ledes læn
gere og længere uden om byerne, hvor
efter man starter forfra længere ude 
med nye ringe og nye udfletninger. Der 
er uden tvivl også plads til en Ring 4.

Da antallet af biler er konstant sti
gende, ligner det Sisyfos’ forsøg på at 
rulle en sten op ad et bjerg. Nye veje 
får sjældent trafikmængden til at falde 
på de gamle. Der kører i dag lige så 
mange biler på Ny borgvej, som da den 
var hovedvej.

Beboerkamp mod 
støj og asfalt
Om rådyr og andet vildt kan finde fau- 
napassageme, vides ikke. De er ikke 
blevet spurgt om deres syn på udviklin
gen. Det blev områdets mennesker hel
ler ikke. Men de tog selv ordet.

Tombjerg-beboere protesterede i 
skrift og tale mod anlæggelsen af Ring 
3 tæt på Væbnerhatten, og 1189 borge
re skrev under på en protest. Hovedkra
vet var, at Niels Bohrs Allé ikke burde 
føres igennem til E20-motorvejen.

Beboerne frygtede, at Niels Bohrs 
Allé dermed ville blive den vigtigste 
østlige indfaldsvej til Odense med en 
trafik, der svarer til den vestlige ind
faldsvej, Middel fartvej.

Protesterne påvirkede dog ikke poli
tikerne, og gravemaskinerne gik i gang 
med at anlægge Ring 3 og omdanne 
Niels Bohrs Allé til motorvej s-afkørsel.

Beboerne fik kun støjvolde som små 
plastre på såret.

En del af Ørbækvej fik i 1985 status som hovedvej, og i 1991 blev strækningen 
forbi Tornbjerg firesporet. Foto: awb 2005.

Fyns største kløverbladsudfletning forvandler landskabet sydøstfor Odense.
Her mødes to motorveje, E20 og Rute 9. Foto 2004, Vejdirektoratet.
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Med omnibussen
Sporvogne raslede i det indre Odense. 
Men sporvejsselskabet så ingen me
ning i at lægge skinner ud til forstæder
ne, slet ikke til dem uden for by
grænsen.

Deres behov fandt et privat bussel
skab, Odense Omnibus A/S, på at dæk
ke. Grundlæggerne af selskabet var 
pengemænd fra det odenseanske op
land, bl.a. mejeribestyreren fra Ejby 
Mejeri på Ny borg vej.

I 1925 åbnede selskabet en linje fra 
Ejby Kirkegade (nu Ejbygade) via 
Nyborg Landevej, Flakhaven og Ru- 
gaards Landevej til Tarup.

Odense Omnibus A/S kørte øst- 
odenseanere til og fra byen indtil 1952, 
da hele byområdet fik et nyt trafiksel
skab, Odense Bytrafik, samt nye fine 
Volvo-busser.

Ejby og Korsløkkekvarteret blev der
efter forbundet med Bolbro i en øst- 
vestgående linje 4, som på skift kørte 
ad Rødegårdsvej eller ad Nyborgvej til 
Toftevej. De to forgreninger blev i 
1976 forlænget til henholdsvis Cam
pusvej og Blangstedgårdsvej.

Firetallet beholdt den sydøstlige 
bydel i 40 år helt frem til 1992, da alle 
buslinjer fik nye tocifrede numre.

Med udbygningen i sydøst lod Oden
se Bytrafik linje 6 forgrene sig, så også 
Holluf Pile (fra 1977) og Tombjerg (fra 
1980) kom med på buskortet.

I dag har det sydøstlige Odense man
ge buslinjer at vælge imellem.

Nummer 41 bringer de studerende til 
og fra universitetet. Beboerne i Tom
bjerg og på Blangstedgård kan stige på 
nummer 61 og 62. Nummer 71 er en 
ringlinje, som passerer bl.a. Bilka, Ro
sengårdcentret og Ej by kvarteret.

Linjerne 81 og 82 dækker Fraugde, 
Neder Holluf og Holluf Pile.

Og fra Herluf Trolles Vej kører lin
jerne 91 og 92.

Lokalt fremstillede Triangel-busser forbandt fra 1925 Ejby med Odenses bymidte. 
Her holder bussen ved Nyborgvej 210. Foto 1926, Odense Bys Museer.

En flåde af moderne busser dækker i dag hele kommunen. Linje 92 betjener 
Nyborgvej, Korsløkkeparkerne og Herluf Trolles Vej. Foto: Mikkelsen & Ko. 2002.

108



En skole blev til fem
I østen stiger skoler op. Den ene efter 
den anden.

Engang kunne børnene nøjes med en 
landsbyskole i Ejby. I dag har områdets 
yngste fem folkeskoler at vælge imel
lem.

Skolehistorien begyndte i 1818, da 
Vor Frue Landsogn indrettede en skole
stue i et hus i Ejby og ansatte en lærer.

Landsognet opførte senere en rigtig 
skolebygning, der var hvidkalket og 
stråtækt. Den lå, hvor Skovgårdsvej i 
dag munder ud i Ørbækvej. Her passe
rede elevtallet 100, og skolen måtte i 
1870’eme deles i to. De mindste børn 
flyttede til en pogeskole eller forbere
delsesskole, som fik til huse på en ned
lagt gård i Ejby.

Landsbyskolen 
i Ej bygade
I 1900 opførte sognet igen en ny skole 
i Ejby. Denne gang i Ej bygade 32 mel
lem kirken og jernbanen. Den røde 
murstensbygning rummede hele tre 
klasseværelser samt lærerboliger til 
både førstelæreren og andenlæreren. 
Gymnastiktimerne foregik på legeplad
sen eller i forsamlingshuset.

Men også denne skole blev for trang, 
da elevtallet midt i 1930’me steg til 
275.

I indlemmelsesaftalen mellem Oden
se og Vor Frue Landsogn stod skrevet, 
at det indlemmede sogn skulle have 
købstadsagtige forhold, og Odense 
Kommune byggede derfor i 1938 en ny

Trængsel foran Korsløkkeskolen 
på første skoledag efter sommerferien 

i 1952, da skolen havde Odenses 
højeste elevtal. Foto: FS/Stadsarkivet. 

skole i den østlige bydel, Korsløkke
skolen. Samtidig lukkede Ejby Skole 
og blev til et børnehjem (se billedet af 
bygningen på side 18).

Over for kirken havde Ejby også en 
forskole for de 6-8-årige. Den opstod i 
1916 og fortsatte frem til 1955. Der var 
kun ét klasseværelse i forskolen, så 1. 
klasse gik i skole om formiddagen, 
mens 2. klasse mødte om eftermid
dagen.

En gang om ugen marcherede alle 
forskolens elever til Korsløkkeskolen 
for at få et brusebad. Mange boliger i 
kvarteret var uden bad og varmt vand.

Korsløkkeskolen - 
byens største
Over 1000 elever satte sig i 1938 på 
skolebænken på Korsløkkeskolen i 
Schacksgade. I dag forekommer den 
kasemeagtig, men med datidens lands
byøjne var en skole med aula et stort 

spring ind i fremtiden og ind i Odense 
Kommune. Den havde endda fagloka
ler. Det havde man aldrig haft i Ejby.

Med aulaen som akse var Korsløkke
skolen nem at overskue. Alle 30 klas
selokaler vendte mod syd, mens faglo
kalerne i tre korte fløje fik lys fra øst 
eller vest.

Et utal af ældre og midaldrende 
odenseanere kender Korsløkkeskolen 
indefra. Fra 1951 til 1955 var den by
ens største. Rekorden blev sat i skole
året 1952/1953, da hele 1876 elever fra 
de børnerige årgange i det børnerige 
kvarter dagligt stod på rækker i skole
gården.

Odense Kommune måtte holde trit 
med tempoet i boligbyggeriet og var 
tvunget til aflaste Korsløkkeskolen. 
Derfor byggede kommunen i 1953 og 
1955 to nye folkeskoler i Korsløkke 
Sogn.

Korsløkkeskolens elevtal faldt deref
ter til omkring 1200. Op gennem 
1960’eme dalede det yderligere til ca.



Hvem husker ikke - hvis man tilhører 
de årgange - den militæragtige ind

march fra skolegård til klasser 
(billedet til højre) - samt pigemoden 

med “højt" hår (billedet til venstre)?
Foto fra Korsløkkeskolen 1963, 

FS/Stadsarki vet.

1000, og i 1970’eme skrumpede det 
fortsat. I 1978/1979 var der god plads i 
skolegården til de kun 524 elever.

Boligblokke og karreer i Korsløkke 
var da blevet ramt af bømetømning. 
Unge børnefamilier flyttede hellere til 
forstædernes nye parcelhuse, og plud
selig var der for mange skoler i kvarte
ret.

Byrådet besluttede derfor i 1983 at 
lukke Korsløkkeskolen. Beslutningen 
skabte et ramaskrig blandt kvarterets 
beboere, som i første omgang fandt en 
kattelem. De havde ret til at kræve 
afstemning om skolens lukning. Og de 
vandt første halvleg, da over 4000 
korsløkkere skrev under på kravet om 
en afstemning.

Anden halvleg, selve afstemningen, 
foregik 20. marts 1984. Betingelserne 
var klare: Mindst 60 procent af de 6746 
stemmeberettigede skulle sætte kryds 
ved ja til skolens overlevelse.

Elever og forældre hængte plakater 
op i lygtepælene, og H. C. Andersen- 
garden marcherede rundt i kvarteret for 
at kalde folk til stemmeurnerne.

Men festen udeblev. Beboerne mang
lede 786 stemmer. Korsløkkeskolen var 
dødsdømt.

20. juni 1984 var sidste skoledag. 
Derefter blev den engang så stolte sko
le bygget om til “Odense Kommunes 
Uddannelsescenter.” Dog fik eleverne 
på de tre ældste klassetrin lov at afslut
te deres skolegang i lokaler på Kors
løkkeskolen, selv om de officielt blev 
indskrevet på Kragsbjergskolen.

Under lindetræet 
på Kragsbjergskolen
Kragsbjergskolen har flere gange fun
geret som en harmonika, trukket ud og 
ind af skoleåbninger og skolelukninger.

Den åbnede i august 1953, da 
inspektør Anna Hjelme bød de første 
700 elever velkommen til et flot gul
stensbyggeri i tre etager med en hoved
bygning og to sidefløje ved Rødegårds- 
vej.

Kragsbjergskolen voksede ligesom 
sit vartegn, lindetræet, som forældre og 
børn i 1955 plantede i skolegården. Sit 
højeste elevtal - 1317 - havde den i 
skoleåret 1965/1966.

“Det var en periode med trange for
hold, og der var undervisning i kælder
rum, kældergange, fyrrum og omklæd
ningsrum,” hedder det i skolens 50-års- 
jubilæumsskrift.

Elevtallet faldt betragteligt i begyn
delsen af 1970’eme, da Rosengårdsko
len åbnede. I skoleåret 1978/1979 gik 
kun 411 elever på Kragsbjergskolen.

Men midt i 1980’eme blev der igen 
trængsel under lindetræet, da Korsløk
keskolen lukkede.
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Et lindetræ blev plantet midt i skolegården, da Kragsbjergskolen var færdigbygget. 
I dag er træet stort og flot og et vartegn for skolen. Foto 1955, FS/Stadsarkivet.

Kragsbjergskolen nåede i skoleåret 
1986/1987 op på 641 børn. I 2005 har 
Kragsbjergskolen 580 elever.

Ved sit 25-års jubilæum afslørede 
Kragsbjergskolen endnu et vartegn, en 
skulptur ved skolens indkørsel på Rø- 
degårdsvej. Kunstneren Bjarne Saabye- 
Jørgensens skulptur af bronze hedder 
“Balletpigen", men i lokale folkemun
de kom den hurtigt til at hedde “Skole
pigen".

Kragsbjergskolen er i dag den Oden- 
se-skole - uden for Vollsmose - med 
flest tosprogede elever. Over 40 pro
cent har indvandrerbaggrund. Det skyl
des dels, at beboere med indvandrer
baggrund udgør en fjerdedel af sognets 
indbyggertal, dels at Kragsbjergskolen 
har søgning af indvandrerbøm fra an
dre kvarterer.

Vandposten var et fast element i en skolegård, også på Ejbyskolen.. 
Foto fra første skoledag 1955, FS/Stadsarkivet.
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Ejbyskolen - den intime

Den nuværende skole i Ejbykvarteret 
havde første skoledag i 1955 og var til
passet nye pædagogiske strømninger.

Ejbyskolen er typisk for en periode, 
da skoler begyndte at vokse nedad og 
nærme sig børnehøjde.

Skolen er et etplansbyggeri, der be
står af fem såkaldte kambygninger. 
Betegnelsen skyldes, at den har form 
som en kam.

“Det kasemeagtige er afløst af det in
time. Man må ikke glemme, at en skole 
er rammen omkring et liv. Den er ikke 
blot en arbejdsplads,” sagde arkitekt 
Jørgen Stærmose, som også havde af
skaffet kateder-forhøjningen for at op
bløde lærerautoriteten.

Ejbyskolen opsugede straks 831 børn 

Undervisning i trafik var nyt i 1950 ’erne. Rådet for Større Færdselssikkerhed 
omdannede i oktober 1955 Ejbyskolens gård til en by, hvor eleverne skulle lære 
at køre bil. Foto: FS/Stadsarkivet.

fra kvarterets nye boligblokke, række- 
og parcelhuse. Og den voksede støt. 
Elevtallet kulminerede i 1960/1961 
med 1164 børn.

I 1970’eme og 80’eme gik udviklin
gen som på sognets øvrige skoler. 
Ejbyskolens elevtal dalede i løbet af to 
årtier fra 1022 til 437. Ej by kvarterets 
oprindelige nybyggere var kommet i 
sølvbryllupsalderen, og børnene var 
fløjet fra rederne.

Ejbyskolen stod dog ikke og gabte af 
tomhed. Der var i samme periode op
rettet specialklasser, børnehaveklasser, 
sproglaboratorium og klinikker, og 
skolen beskæftigede flere lærere under 
lavkonjunkturen end under højkon
junkturen.

I 1990’eme steg elevtallet igen på 
Ejbyskolen både p.g.a. tilflyttende bør

nefamilier og p.g.a. tilgang fra Vblls- 
mosekvarteret. Antallet af elever i 
2005 er 540.

Rosengårdskolen - 
uden skolegård
Folkeskoler i demokratisk jordhøjde 
har været på mode siden 1950’eme. 
Eksempler i den sydøstlige bydel er 
Rosengårdskolen (1970) og Holluf Pile 
Skole (1982), begge i ét plan. Her er 
hierarkiet visket af tavlen.

Rosengårdskolen åbnede sine mange 
døre i 1970, da 25 lærere flyttede fra 
naboskoleme til byggerodet på den nye 
glas- og betonskole ved Rosengårdcen
tret.

Også Rosengårdskolen levede op til 
de nyeste pædagogiske og arkitektoni
ske principper. Stor, men med vægt på 
det decentrale.

F.eks. har den ingen skolegård. 
Tværtimod er den delt op i flere afde
linger med hver sin aula, så de store 
ikke har mulighed for at tryne de små.

Trapper og lange gange er ligeledes 
sat i skammekrogen. Fra klasseværel
serne er der udgang til flisebelagte 
gårdhaver.

Rosengårdskolen er en såkaldt kom
bineret folkeskole, der også rummer et 
undervisningscenter for handicappede 
elever.

Arkitekter vil kalde skolens ydre for 
et resultat af nybrutalisme, og det er 
næppe ment som en kompliment. Men 
faciliteterne er i top. Rosengårdskolen 
har både teatersal, idrætshal og uden
dørs idrætsanlæg.

Den startede med 553 elever og vok
sede støt. Fra 1996 til 2000 indtog den 
pladsen som Odenses største skole. 
Rekordåret var 1998/1999 med 830 
elever.
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Rosengårdskolen var for en kort bemærkning "verdens centrum ", da statsminister Anders Fogh Rasmussen 
aflagde besøg. Foto: Yilmaz Polat 2004.

Og så kan den prale af at have haft 
ministerbesøg. Statsminister Anders 
Fogh Rasmussen og undervisningsmi
nister Ulla Tørnæs aflagde i 2004 visit 
på Rosengårdskolen for at indhente 
viden om det virkelige liv. De deltog 
bl.a. i morgensamlingen, og statsmini
steren var gæstelærer i samfundsfag.

I 2005 har Rosengårdskolen 718 ele
ver.

Holluf Pile Skole - 
kvarterets navle
Som i en landsby er skolen samlings
punktet i Holluf Pile. Den er omgivet 
af en idrætshal, en idrætspark og det 
eneste folkebibliotek i Odense Sydøst.

Første del af Holluf Pile Skole stod - 
efter hårdt beboerpres mod en spare- 
ivrig kommune - klar i 1982, men stør
stedelen af skolen er bygget i årene 
1985-1988.

Holluf Pile Skole er omgivet af et grønt bælte, der også rummer bibliotek, 
idrætshal, idrætspark og legepladser. Foto: awb 2005.
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Den er et typisk eksempel på “den 
lille skole i den store”, en klyngeskole, 
som består af en lang gennemgående 
hovedbygning med “tværgader”.

Midt på “hovedgaden” findes et torv, 
som er skolens centrale fællesrum. 
“Tværgaderne” er små selvstændige 
boligagtige miljøer, hvor hvert spor fra 
yngste til ældste klasse “bor” sammen. 
“Tværgaderne” har også decentrale 
lærerværelser.

Karakteristiske er desuden de mure
de gavle, de lyse betonelementer og de 
højtsiddende vinduer, som sikrer lyse 
lokaler. Og naturligvis er skolen omgi
vet af stynede pile og popler.

Foran skolen i den unge forstad står 
et abstrakt metallisk kunstværk med tit
len “Kosmisk forløb”, udført af Kent 
Holm.

Holluf Pile Skole begyndte med 115 
elever i seks klasser. I mange år har 
den haft et stabilt elevtal mellem 600 
og 700. I 2005 går 693 børn på Holluf 
Pile Skole.

Tornbjerg Skole - 
for de mindste
Tombjerg Skole åbnede i 2002 med to 
børnehaveklasser og en 1. klasse. Det 
er foreløbig hensigten, at skolen kun 
skal rumme elever til og med 3. klasse. 
Før 4. klasse skifter eleverne til Rosen
gårdskolen.

Skolens slogan står skrevet på byg
ningen: “Vi gror - det er vores natur”. 
Skolen lægger nemlig vægt på at være 
grøn. Naturen bruges aktivt, nærmest 

som en ekstra pædagog.
Selv skolens ydre markerer, at den er 

anderledes. Gule gedigne mursten har 
afløst beton og præfabrikerede plader, 
ligesom det skrå tag vinker farvel til 
tiden med færdige moduler. I “skole
gården”, som er et grønt område, risler 
en bæk.

En del undervisning foregår i det fri. 
Og det længste frikvarter hedder ikke 
et frikvarter, men “naturen kalder”. 
Alle 114 børn sendes ud, inden anden 
halvdel af skoledagen begynder, uanset 
om det er sommer eller vinter. Gummi
støvler og regntøj er lige så vigtige som 
skoletasker og pennalhuse.

Blangstedgårdskolen - 
uden eksamen
Ud over de mange folkeskoler kan det 
sydøstlige Odense også byde på en 
privat Rudolf Steiner-skole, nemlig 
Blangstedgårdskolen.

Initiativtagerne til skolen købte i 
1985 Blangstedgårds hovedbygninger 
og møllehus og indrettede både en vug
gestue, en børnehave og en fri grund
skole.

Blangstedgårdskolen er en såkaldt 
helhedsskole, hvor eleverne følges ad i 
samme klasse i 12 år. Efter østrigeren 
Rudolf Steiners pædagogiske princip
per afsluttes skolegangen ikke med en 
eksamen, men med en årsopgave.

Rudolf Steiner-skolen måtte imidler
tid lukke i 2000, mens vuggestuen og 
børnehaven, kaldet Kastanjen, fortsat
te. Skolen genåbner dog i 2006 i en 
bygning ved Blangstedgårds hoved
torv.

Tornbjerg Skole er bydelens yngste og kun for de yngste elever. Den er bygget på 
en naturbeskyttet grund, og derfor har skolen forpligtet sig til at prioritere naturen 
højt i undervisningen. Foto: awb 2005.
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Ung fritid
Historien om Odenses kommunale 
ungdomsskoler begynder i Korsløkke.

Da politikerne i 1942 vedtog en lov 
om ungdomsskoler for den ufaglærte 
ungdom, oprettede Odense straks en 
ungdomsskole med lokaler på Korsløk
keskolen i Schacksgade.

Navnet blev Odense Kommunes 
Skole for Ungarbejdere.

227 drenge og 75 piger meldte sig, 
da skolen åbnede 5. november 1942.

Formålet med ungdomsskoler var at 
sikre, at arbejdsløse og ufaglærte unge 
i byerne blev tilbudt undervisning, der 
kunne kvalificere dem til arbejdslivet. 
De skulle være for byernes unge, hvad 
højskolerne var for unge på landet.

Den nye lov forpligtede alle købstæ
der og større kommuner til at oprette 
ungdomsskoler, når mindst 15 elever 
meldte sig.

Odense havde allerede nogle års 
erfaringer med ungdomsskolelignende 
initiativer. Fra 1935 fungerede pavillo
nen i Fruens Bøge som skole for unge 
arbejdsløse, og fra 1940 til 1942 var 
Overgades Skole ramme om en ung
domsskole for arbejdsdrenge, støttet af 
staten og den lokale jernindustri.

Korsløkke Ungdomsskole 
- byens første

K. Helveg Petersen (senere minister og 
far til Niels Helveg Petersen) blev for
stander for den første “rigtige” kom
munale ungdomsskole på Korsløkke
skolen. Den var åben i vinterhalvåret 
for alle ufaglærte 15-18-årige og var en 
to-årig aftenskole.

Fagene var arbejdskundskab, gym
nastik og frie emner. Efter et par år 
kom også husgerning, håndgerning, 
sløjd, erhvervsbetonede emner, sund
hedslære, litteratur og sang på pro
grammet.

Skolen skiftede i 1946 navn til

Odense Kommunale Ungdomsskole og 
blev derefter også kaldt Korsløkke 
Ungdomsskole. 97 drenge og 97 piger 
indskrev sig til sæsonen 1946/1947.

I 1953 blev også en fritidsklub knyt
tet til ungdomsskolen på Korsløkke
skolen.

Kommunen åbnede i 1955 endnu en 
ungdomsskole, på Risingskolen, og det 
officielle navn kom herefter i flertal: 
Odense Kommunale Ungdomsskoler.

Efter at have taget sig af byernes da
værende “restgrupper” ændrede ung
domsskolerne efterhånden profil, og i 
1960’eme blev de i stigende grad et 
socialpolitisk og fritidspolitisk instru
ment.

Korsløkke Ungdomsskole nåede i 
sæsonen 1968/1969 op på 429 elever. 
Nu var pigerne kommet i flertal med 
295 mod 134.

I 1970’eme blev den primus motor i 
en lang række sociale og kulturelle 
projekter. “Vi kom virkelig på landkor
tet. Enhver, der vidste lidt om ung
domsskoleområdet, kendte Korsløkke 
Ungdomsskole,” fortæller tidl. ung
domsskoleinspektør Ejgil Aagaard.

“Vi lavede opsøgende arbejde på 
værtshuse og på institutioner, bl.a. 
pigehjemmet Åbrink. Og vi oprettede 
en motorklub for at dæmme op for 
ungdomsbandeme.”

Korsløkke Ungdomsskole har også 
engageret sig i sit lokalmiljø. I 1990 
lavede den to såkaldte “arbejdsbøger” 
for beboerne i Korsløkkeparkeme. De 
handlede om at gøre parkerne til et 
bedre sted at bo. Beboerne kunne selv 
komme med ideer til mere fællesskab 
og bedre livskvalitet ved at udfylde en 
række skemaer i bøgerne.

Året efter tog Korsløkke Ungdoms
skole også initiativ til den store natur
aktivitetsdag Fjordens Dag, som er ble
vet en årlig tradition.

Korsløkke Ungdomsskole havde i 
sæsonen 1990/1991 hele 1300 elever i 

alderen 14-18 år samt medieværksted, 
musikværksted og naturværksted med 
kanoer og kajakker.

Efter et halvt århundrede på samme 
adresse flyttede ungdomsskolen i 1993 
fra Korsløkke til den nedlagte Østre 
Skole.

Rosengård Ungdomsskole 
holder til i et frugtlager

Det sydøstlige Odense kan dog fortsat 
tilbyde ungdomsskoleundervisning.

Kommunen ændrede i 1996 sine 
ungdomsskoledistrikter. Tingkær Ung
domsskole blev nedlagt. Og Korsløkke 
Ungdomsskole fik nye distriktsgræn
ser. Samtidig opstod Rosengård Ung
domsskole med kontor på Holluf Pile 
Skole.

Siden 2003 har Rosengård Ung
domsskole haft kontor i en af Blang- 
stedgårds tidligere frugtlagerbygnin- 
ger, hvorfra den styrer et vidtforgrenet 
net af fritidsundervisningstilbud på 
bl.a. Rosengårdskolen, Kragsbjergsko- 
len, Holluf Pile Skole og Tombjerg 
Skole. Elevtallet er over 600.

Fagene er bl.a. natur & krop, musik, 
teater & show, rejser, sprog og it. Et 
noget andet udbud end i 1942.

Rosengård Ungdomsskole driver 
desuden ungeklubbeme Klub Fraugde 
(i Fraugde Fritidscenter), Klub Frugtla
geret (på Blangstedgård) og Klub Hu
set (i Neder Holluf) samt juniorklub- 
beme Oasen (ved Rosengårdskolen), 
Gårdens Fritidsklub (ved Ørbækvej) og 
Tombjerg Juniorklub (på Tombjerg 
Skole).

Siden 1999 har Rosengård Ung
domsskole også tilbudt 10. skoleår for 
de folkeskoletrætte. De første to år 
foregik undervisningen i Rosengård
centret - på første sal over Torveca
feen. Derefter flyttede den til Blang- 
stedgårds frugtlager.
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Sportens supermarked
Som et supermarked kan Odense Syd
øst byde på næsten alle tænkelige varer 
i idrættens mangfoldige verden.

En stribe af klubber inden for talrige 
idrætsgrene benytter områdets inden
dørs og udendørs sportsfaciliteter.

De fleste er tilflytterklubber, der - 
ligesom mange af beboerne - har for
ladt den snævre bymidte og er søgt 
mod moderne faciliteter. Hvem betrag
ter f.eks. Odense Golfklub, Boldklub
ben 1913 eller svømmeforeningen 
Frem som særlige kvartersklubber?

Enkelte foreninger med dybe lokale 
rødder findes imidlertid også. Således 
bærer Korsløkke Gymnastikforening 
og Holluf Pile-Tombjerg Idrætsfor
ening lokale stednavne. Det samme 
gjorde hedengangne Korsløkke Bokse
klub og Korsløkke Boldklub.

Korsløkkes gymnaster 
og boksere
Korsløkke Gymnastikforening er områ
dets ældste nulevende og fastboende 
idrætsklub. Den kom til verden i 1935 
under navnet Vor Frue Sogns Ung
doms- og Gymnastikforening og talte 
dengang 35 medlemmer.

Foreningen, som holdt til i Ejby For
samlingshus, dyrkede pige- og karle
gymnastik, folkedans og håndbold og 
arrangerede fester og foredrag.

I 1970’eme tog Korsløkke Gymna
stikforening også badminton og volley
ball på programmet, men i dag er den 
udelukkende en gymnastikforening. 
Ca. 375 medlemmer i alle aldre udfol
der sig i bl.a. Korsløkkeskolens og 
Ejbyskolens gymnastiksale.

Korsløkke Bokseklub gjorde i 1950’ 
eme kvarterets navn landskendt. Den 
blev stiftet i 1948 og havde træningslo
kaler på afholdshotellet på Nyborgvej 

262 og senere i Fyens Forum. Den 
arbejderprægede boksesport tiltrak hur
tigt unge mænd fra de nye boligkarreer 
ved Nyborgvej, og medlemstallet steg 
det første år fra 17 til 125.

Byens etablerede bokseklubber brød 
sig ikke om den nye klub og forhindre
de den de første år i at holde stævner i 
Fyens Forum. Korsløkkes boksere måt
te derfor nøjes med det lille Hjallese 
Forsamlingshus, indtil stemningen 
vendte i 1950, og klubben fik adgang 
til Forum. Derefter udviklede den sig 
til at være Fyns absolut førende.

Især malersvenden Ebbe Kops, som 
blev trænet af sin bror Poul Kops, 
kastede glans over bokseklubben, idet 
han vandt fire danske mesterskaber og 
deltog i De Olympiske Lege i 1952.

I slutningen af 1950’eme kom oden- 
seansk boksning dog i dyb krise. Klub
berne manglede både ledere og bokse
re. Kun bokseklubben Olympia overle
vede. Korsløkke Bokseklub forlod rin
gen i 1957.

To små boldklubber

Fodbolden har ført en omskiftelig til
værelse i det østlige Odense. Fra 1918 
fandtes Ejby Boldklub, men den gik i 
opløsning midt i 1930’me.

Forvandlingen fra landsby til forstad 
skabte dog nye boldklubber ved Ny
borgvej. I øvrigt til glæde for den loka
le grundejerforening, som havde klaget 
over ’’sammenstimling af uvorn ung
dom på gadehjørner og livligt besøg på 
Odenses restaurationer”.

En af klubberne blev stiftet i 1939 af 
ansatte hos to entreprenørfirmaer og 
havde oprindelig navn efter stiftelses
året. Bl939 spillede ligesom byens 
øvrige små arbejderklubber bold på 
Grønløkken vest for byen.

Korsløkkes mest kendte sportsnavn i 
1950 'erne var bokseren Ebbe Kops. 
Her er han vendt hjem som dansk 
mester i 1952. Foto: FS/Stadsarkivet.

Men i 1945 meldte klubben sig ud af 
Dansk Arbejder-1 dræt og ind i det 
“borgerlige” Fyns Boldspil-Union og 
skiftede navn til Boldklubben Thor, 
som fik baner på Albaniengen ved 
Ny borg vej.

Længere mod øst genopstod Ejby 
Boldklub og Idrætsforening i 1948. 
Den skiftede i 1953 navn til Korsløkke 
Boldklub, der ekviperet i blå- og rød- 
stribede bluser sparkede til bolden på 
skiftende adresser i kvarteret, ved Ør
bæk vej, på Korsløkkeskolens bane og
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Lokalopgør i den fynske mellemrække mellem Korsløkke Boldklub og Boldklubben Thor. 
Korsløkke i de stribede trøjer havde dengang baner ved Ørbækvej (ved den nuværende 
Johannes Larsens Vej). Kampen endte 2-1 til hjemmeholdet. Foto 1955, FS/Stadsarkivet.

Boldklubben Thor holdt til på Albaniengen ved Nyborgvej (over for Gartnerhaven). 
Her taber de gulblusede Thor-spillere en pokalkamp til Aabenraa. I baggrunden 
ses gastårnet ved Skt. Jørgens Gade. Foto 1964, FS/Stadsarkivet.

ved Kragsbjergvej. Korsløkke Bold
klub fostrede bl.a. den senere lands
holdsspiller Kaj Johansen, OB.

Et lokalopgør mellem Thor og Kors
løkke kunne trække folk af huse. Da de 
to klubber en lørdag eftermiddag i 
1955 mødtes i mellemrækken, skrev 
Fyens Stiftstidende: “Der var mange 
tilskuere på Korsløkkes bane, hvor 
Thor var på visit. “Ih, hvor var det 
spændende,” udbrød en rystende kvin
delig tilskuer. “Det er bedre end nogen 
match på Stadion”.”

Thor og Korsløkke 
blev til B67
Småklubbeme Thor og Korsløkke 
valgte i 1967 at fusionere og døbte - 
efter en gammel Odense-tradition - den 
nye klub efter årstallet. Spilledragten 
blev gule bluser og blå bukser.

B67 fik baneanlæg ved Carlsen- 
Skiødts Vej og har gennem årene mani
festeret sig som kvartersklub for det 
østlige Odense. Sit sportslige højde
punkt oplevede klubben, da den i 1972 
sikrede sig oprykning til Fynsserien 
ved at besejre naboklubben OKS.

Det er umuligt at omtale B67 uden 
også at nævne Poul Skov Andreasen, 
også kaldet Poul “Stillads”. 1 1957 
skiftede han medlemskortet til Kors
løkke Boldklub ud med Boldklubben 
Thor, hvor han blev formand i 1959. 
Han var også den første formand for 
fusionen B67 og stod i spidsen for 
klubben i en menneskealder.

Den unge kvartersklub

Holluf Pile-Tombjerg Idrætsforening 
(HPTI) er kvartersklub for de to ny- 
byggerkvarterer, der udgør klubnavnet.
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Både kvinder og mænd dyrker rugby i Holluf Pile-Tornbjerg Idrætsforening. 
Foto: John Fredy 2004.

B1913 er tilflytterklub i Odense SØ. Boldklubben flyttede i 1980 til Campusvej ved 
universitetet. Billedet er fra en divisionskamp mod Køge. Foto: Jørgen Hansen 2004.

Den er stiftet i 1980 under navnet Hol
luf Pile IF.

Rugby på en bane ved Hjalleseskolen 
og motionsbadminton på Rosengård
skolen var klubbens første aktiviteter.

Når en lille sportsgren som rugby, 
der ellers havde sine baser i arbejder
kvarterer, vandt indpas i en moderne 
parcelhusforstad, skyldes det, at rugby
landsholdsspilleren Frederik Pryds i 
1979 bosatte sig i Vægtens Kvarter.

“Jeg gik over på markerne og kaste
de en rugbybold ud til drengene, der 
løb og legede. Det var starten på klub
ben,” fortæller han.

En ny rugbybane blev i 1984 taget i 
brug ved Holluf Pile Skole.

Klubben voksede hastigt ligesom sit 
kvarter og skiftede i 1986 navn til Hol
luf Pile-Tombjerg Idrætsforening.

Hallen ved skolen åbnede i 1987. Et 
klubhus stod klar i 1989. Samme år 
blev fodbold optaget. Og i 1992 anlag
de klubben tre tennisbaner.

Holluf Pile-Tombjerg Idrætsforening 
tæller i dag ca. 1000 medlemmer, der 
dyrker rugby, badminton, tennis, fod
bold, håndbold og gymnastik i HPTI- 
Parken og i hallen.

De blå tilflyttere

At elitefodbold også er et tilbud i 
Odense Sydøst skyldes Boldklubben 
1913, som i 1980 flyttede fra det vestli
ge Odense til det sydøstlige.

Om flytningen til Campusvej beretter 
daværende formand Klaus Hansen i 
B1913’s jubilæumsskrift fra 1988:

”Det var indlysende i mange år, at 
naboskabet med kolonihaverne, syge
huset og kirkegården ikke i det lange 
løb ville være befordrende for en for
ening i fremdrift.”

“Lige siden midten af 60’eme talte
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man om nye matrikelnumre for byens 
større klubber. Både OB, Bl909 og 
KFUM prioriteredes højere end ”de 
blå”, men da det nye universitetscenter 
blev projekteret, foreslog daværende 
universitetsdirektør Bengt Bengtson, at 
forbindelsen til Odense by blev kataly
seret af B1913.”

“Selv om projektet blev beskåret 
kraftigt inden færdiggørelsen, blev det 
et ganske nydeligt anlæg. En kolossal 
forandring, men ingen er vel i dag i 
tvivl om, at ledelsen dengang traf den 
rigtige beslutning.”

“Vi har i dag et anlæg af første klasse 
i et område, der stadig udbygges med 
det deraf følgende befolkningsunder
lag, der har bevæget medlemstallet fra 
600 til 1000,” lød formandens status 
ved jubilæet.

Efter udflytningen kunne B1913 fast
holde sin position i toppen af dansk 
fodbold, ligesom klubbens ungdoms
eliteafdeling berømmes som en af Fyns 
absolut bedste.

Også Fyens Stiftstidendes sportsre
daktør mener, at B1913 skød pape
gøjen ved at flytte til sydøst.

”1 Odense SØ er der ofte råd til vita
miner i madpakken, forældrene kan tit 
nogle kapable tricks med at tegne nog
le organisationsplaner på computeren, 
og de har overskud til en gang imellem 
at køre skudstærke Bjørn til fodbold
kamp,” skrev Niels Abildtrup i 1999.

”De blå” har slået rødder. Og i dag 
har de fleste glemt, at universitetets 
rektor kom til at kalde B1913 for 
Bl909, da han indviede det nye anlæg.

Side om side med divisionsklubben 
græsser nogle af byens mindste bold
klubber. Plænerne ved Kragsbjergsko- 
len og Rosengårdskolen er hjemmeba
ner for flere klubhusløse klubber i de 
lavere serier.

Bordtennis i kælderen

Flere af byens bordtennisklubber har i 
kortere eller længere tid haft hjemsted i 
det børnerige Korsløkkekvarter.

Bordtennisklubben BAT begyndte i 
1945 i Ejby Forsamlingshus, men flyt
tede samme år ind til byen. I 1957- 
1959 nød den bordets glæder på Krags- 
bjergskolen.

I boligkomplekset Smedegården ved 
Østerbæksvej tog den lokale købmand, 
Aksel Søndergaard, i 1964 initiativ til 
en bordtennisklub for opgangenes børn 
og unge. Smedegården svingede batte
ne i en kælder på Bjerregårdsvej 21.

Odense Bordtennis Club havde også 
i en periode lokaler i det østlige Oden
se, nemlig på Ejby Afholdshotel på 
Nyborgvej i årene 1951-1954.

Smedegården og OBC fusionerede i 
1968 til OBC/Smedegården, som eksi
sterede indtil 1991, da den blev opslugt 
af Bordtennisklubben Triton.

Også Triton hører hjemme i det syd
østlige Odense. Den blev stiftet i 1961 
af drenge, der ikke var gamle nok til at 
stå som formænd for klubben. Faderen 
til en af drengene blev derfor formand, 
hvorefter klubben entrede Kragsbjerg- 
skolens kælder.

Triton flyttede i 1971 ind på Rosen
gårdskolen og byggede i 1990 ved 
Rødegårdsvej landets eneste bordten
nisklubhus.

I Rosengårdskolens hal huserer også 
håndboldklubben OH 77 med det fulde 
navn Odense Håndboldklub af 1977, 
en fusion af klubberne AIK og Frem.

Noget for enhver

Også dyre sportsgrene og moderne, 
kostbare idrætsfaciliteter er med vel
standsstigningen sluppet ind i sydøst.

Odense Golfklub har siden 1980 sig
tet mod hullerne på de vidtstrakte 
plæner mellem Hollufgård og Killerup.

De 1300 golfspillere kan vælge mel
lem to baner. En svagt kuperet 18-hul- 
lers bane af international standard - 
med en del vandhuller og sandbunkers. 
Og en lettere 9-hullers bane uden våde 
forhindringer. Golfspillernes fornemme 
arkitekttegnede klubhus, indviet 1993, 
ligner et bedre hotel.

Odenses svømmere og vandpolospil- 
lere samt skolebørn og uorganiserede 
badegæster pjasker i et internationalt 
normeret bassin i Universitets-svøm
mehallen.

Byens atletikfolk har ligeledes et mo
derne anlæg ved universitetet.

Piger fra Killerup Rideklub og Går
dens Rideklub trafikerer områdets stier 
og ridebaner.

I den gule lade på Blangstedgård 
dyrkes indendørs petanque. Og i sam
me kvarter findes udendørs tennis- og 
petanque-baner samt en kvarterspark til 
rollerskating, vægklatring og anden 
uorganiseret sport.

Odenses eneste speedwaybane ligger 
også i bydelen, nemlig Korsløkkebanen 
ved Tegl værks vej, hvor Sportsmotor
klubben Odins børn og unge siden 
1984 har givet den gas, så de under
tiden overdøver naboernes plæneklip
pere. Og lige i nærheden, på Cikorie
vej, findes en gokarthal.

Den uorganiserede idræt, som er ti
dens trend, præger naturligvis også en 
ny bydel. Moderne, individuel livsstils
idræt er synlige tilbud ved nogle af de 
store indfaldsveje.

Odense Squash Center (nu Exerzice 
Fitnesscenter) ved hjørnet Nyborg- 
vej/Munkerisvej åbnede i 1982, og 
endnu et squash- og fitness-center ved 
Nyborgvej/Ejbygade fulgte efter i 
1985.

119



Fredagsbøn

Odenses største moske ligger i en betonhal ved Ørbækvej. Her mødes muslimer 
af mange nationaliteter. Foto: awb 2003.

Alle, der har passeret “Bilka-krydset” 
en fredag midt på dagen, har set dem 
vente på bybusserne, gå over for grønt 
lys eller forsvinde ind bag nogle træer.

Flokke af børn og voksne af asiatisk 
og afrikansk herkomst, nogle klædt i 
spraglede gevandter, kvinder med slør, 
mænd med turbaner, andre med mere 
europæisk ekvipering.

De er på vej til fredagsbøn. Bag træ
erne findes en lav betonhal og en prop
fyldt parkeringsplads; det er ikke alle, 
der er med bussen.

Muslimsk moske 
på Ørbækvej
Betonhallen er, selv om den langtfra 
ligner, en moske. Der findes mange 

“moskeer” i Odense, dog ingen med 
kupler og minareter. Alle er indrettet i 
simple lokaler, enten i ældre byhuse 
eller i nedlagte industribygninger.

Moskeen på Ørbækvej 274 er byens 
største i Odense og åben for alle. Den 
bruges også til undervisning i islam for 
børn og unge.

Fredagsbønnen er ugens højdepunkt. 
Her mødes op til 500 mennesker fra 
mange folkeslag. Fredag er også en 
slags markedsdag med salg af grøntsa
ger og ferske fisk før og efter bønnen. 
Ældre lastvogne og varevogne fungerer 
som “salgsboder”.

Det Islamiske Trossamfund for Fyn 
købte bygningen i 1997 og har indrettet 
bederum, kontor, bibliotek og kantine. 
Et vindfang af træ er moskeens “vå
benhus”, som er fyldt med skohylder.

I bederummet er der tæpper på gul
vet, og et lille alter markerer, i hvilken 
retning de bedende bør vende - mod 
Mekka naturligvis.

Buddhistisk tempel 
i Killerup
Også buddhisterne har en “helligdom” 
i Odense Sydøst. På et gult bindings
værkshus med en større tilbygning i 
Killerupgade 5 står skrevet “Chua Van 
Hanh”.

Det er “munken Van Hanhs tempel”. 
Her mødes op mod 500 vietnamesiske 
buddhister fire gange om året til be
stemte højtider.

Hver fjerde Korsløkke
beboer er indvandrer
I Korsløkke og Tombjerg Sogne bor i 
alt 3080 indvandrere eller efterkomme
re af indvandrere.

Langt den største del af dem bor i 
Korsløkke Sogn, nemlig 2383, mens 
kun 697 har adresse i Tornbjerg Sogn.

Også procentvis er der i de to sogne 
stor forskel på balancen mellem dan
skere og indvandrere.

23 procent af beboerne i Korsløkke 
Sogn er indvandrere eller efterkomme
re af indvandrere. Det er dobbelt så 
mange som gennemsnittet for hele 
Odense, hvor 11 procent er indvandrere 
og efterkommere. I Tombjerg Sogn ud
gør det udenlandske islæt kun 9 pro
cent.

Konklusionen ligger lige for: De fle
ste indvandrere og deres efterkommere 
har råd til en almennyttig lejebolig i 
Korsløkke, men ikke alle har råd til et 
parcelhus i Tombjerg.
Statistik: Odense Kommune. 2004.
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Mediernes hovedkvarter
Er der nogen, der har taget begrebet 
’’Odenses andet centrum” alvorligt, er 
det de fynske medier.

Både den regionale avis, den regio
nale radio og den regionale tv-station 
har gennem årene sendt deres budska
ber fra Odense Sydøst.

Bydelen er endda blevet selvforsy
nende med journalister. Syddansk Uni
versitet åbnede i 1999 en ny journalist
uddannelse.

Den første medievirksomhed, der 
valgte at flytte ud fra bymidten, var 
Radio Fyn, Danmarks Radios regio
nalstation.

Radiorådet valgte i 1980 en grund 
ved Lille Tombjerg Vej som hjemsted 
for den fynske radio, der ellers sendte 
sine programmer fra Klosterbakken i 
Odenses hjerte. Den beslutning var 
ikke populær.

“Lytterne får sværere ved at finde os. 
Vi er meget bekymrede over at flytte 
fra bymidten langt ud i periferien. Pla
ceringen ude ved bygrænsen vil uvæ
gerligt føre til en masse gener i det 
daglige arbejde,” sagde radioens chef, 
Regnar Ryelund.

Første program fra de nye studier i 
Odense Sydøst blev sendt 18. april 
1983.

Det gule radiohus

Ved indvielsen af det nye gule radiohus 
forsøgte DR’s generaldirektør Laurits 
Bindsløv at tage brodden af kritikken:

“Jeg ved godt, at medarbejderne vil 
komme til at savne tobakshandleren 
om hjørnet og det tætte bymiljø, men 
husk på, at I ikke er Odense-lokalradio, 
men radio for hele Fyn.”

Samme år fik Radio Fyn i øvrigt ny 
chef efter et drama i Radiorådet. Jour
nalisterne Bent Stuckert og Hanne 

Sommer fik hver ti stemmer. Og så 
blev formandens stemme afgørende - 
til fordel for Hanne Sommer.

Kritikken af den nye perifere belig
genhed forstummede dog hurtigt. Og 
byggeriet fik ligefrem en pris. Odense 
Kommune præmierede radiohuset, 
“fordi det er et ambitiøst og dyrt byg
ningsværk, arkitektonisk fornemt i sin 
gennemførte detaljering, der dog til 
tider overspilles.”

Men hvis ikke en radio må overspil
le, hvem må så?

Det gule bladhus

Næste udflytter var Fyens Stiftstiden
de, som allerede i 1975 havde anbragt 
sit trykkeri og pakkeri på hjørnet af 
Blangstedgårdsvej og Munkerisvej. 
Der var god plads til udvidelse, og i 
1986 gav entreprenørfirmaet Hans Jør
gensen & Søn et tilbud, som avisen 
ikke kunne afslå. Entreprenørfirmaet 

Danmarks Radio har siden 1983 sendt regionale radioprogrammer 
fra studierne på Lille Tornbjerg Vej. Foto: awb 2005.

ville bygge et nyt nøglefærdigt bladhus 
på Blangstedgårdsvej - ganske gratis. 
Eneste betingelse: At firmaet samtidig 
fik foræret avisens gamle bygninger i 
bymidten.

Udsigten til de langt større lokaler 
bortvejrede en vis skepsis mod at forla
de byens centrum, og i pinsen 1988 
kunne redaktion og trykkeri forenes i 
det nye bladhus med de vandskurede 
gule mure og det gule tegltag, tegnet af 
arkitekt Per Kyed. Husets “entré” er et 
stort indendørs avistorv med en vand
kunst, som naturligvis hedder “Ny
hedskilden”.

Odense Kommune præmierede blad
huset med den begrundelse, at det er 
”et mildt bygningsværk” med ’’pæne 
velproportionerede bygninger med 
gennemarbejdede og smukke detaljer.”

Fyens Stiftstidende opførte samtidig 
et tv-hus som nærmeste nabo. Her har 
avisens datterselskab, Kanal Fyn, og 
skiftende medejere og efterfølgere 
siden december 1987 produceret pro-
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grammer og reklamespot på det turbu
lente tv-marked. I dag bor TV Dan- 
mark/Fyn samt Ekstra Bladets Fyns- 
redaktion i bygningen.

Et nyt vartegn for kvarteret blev ban
ket på plads i 2000 af kunstneren John 
Olsen, hvis otte meter høje skulptur på 
hjørnet af Blangstedgårdsvej og Mun-

Fyens Stiftstidende fulgte en landsdækkende tendens og flyttede i 1988 
ud i byens periferi. Foto: awb 2005.

TV2/Fyn sender regionalt fjernsyn fra et skovbryn i storbyens udkant. 
Foto: awb 2005.

kerisvej forestiller en avis.
I 2005 er det slut med avisredigering 

på Blangstedgårdsvej. Fyens Stifts
tidende vender tilbage til bymidten og 
flytter ind i et nyt mediehus på Bane
gårdspladsen, hvorefter bladhuset på 
Blangstedgårdsvej ombygges og udvi
des til Center for Videregående Sund
hedsuddannelser med plads til 1200 
studerende. Avisens trykkeri og pakke
ri bliver dog boende på Blangsted
gårdsvej.

Fjernsynets borgmur

Nyeste mediehus i Odense Sydøst er 
TV2/Fyns domicil på Olfert Fischers 
Vej.

Da den regionale tv-station beslutte
de at flytte fra Svendborg til Odense, 
kom flere adresser i den sydøstlige 
bydel på tale.

Efter at en placering ved Odense 
Universitet og ved Blækhatten var op
givet, fik TV2/Fyn øje på en privat 
grund på hjørnet af Olfert Fischers Vej 
og Blangstedgårdsvej. Ejeren sagde ja 
til at sælge; hendes forfaldne hus blev 
revet ned, og tv-stationen byggede sit 
flotte hus i skovbrynet.

Et tv-hus, der skal bygge bro mellem 
storbyen og den uspolerede natur. Mel
lem kulturen og naturen. Mellem virke
lighedens og illusionens verden. Et 
hus, der skal være både smukt og prak
tisk.

Sådan lød opgaven til arkitekt Per 
Weber, som selv kalder det færdige 
rødstens-resultat for ”en borgmur med 
byport”.

TV2/Fyn flyttede ind i september 
2000, og dermed var øens tre største 
medier samlet i ét postdistrikt.
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Jobtilbud
Odense Sydøst må importere arbejds
kraft for at kunne bemande de mange 
job inden for handel, service og indu
stri. Korsløkke og Tombjerg Sogne har 
nemlig flere arbejdspladser (13.855), 
end de har beboere i den erhvervsakti
ve alder (12.145).

Erhvervslivets zoner

Erhvervslivet har sine egne zoner i 
bydelen. Virksomheder for sig, boliger 
for sig.

Helt afsondret fra boligbyggeri ligger 
et erhvervsområde på Cikorievej, en 
sidevej til Nyborgvej. En del af områ
det udgøres af Odense Erhvervs Park, 
som er en “by” af sammenbyggede 
rødstenshuse med spidse gavle. De 
minder om gamle fiskehaller på en 
havn, men er bygget i 1980’eme som 
en charmerende kontrast til den ellers 
udbredte brug af beton til erhvervsbyg
geri.

Over 100 handelsvirksomheder er 
samlet i den såkaldte Fyn Byen, et 
navn der har høj status blandt erhvervs
ejendomsmæglere, blandt andet p.g.a. 
beliggenheden tæt op ad Rosengård
centret.

Fyn Byen er en forening, som de 
handlende stiftede i 1999 for at marke
re deres fælles område, der afgrænses 
af Munkerisvej, Ørbækvej, Niels Bohrs 
Allé, Stærmosegårdsvej og Rødegårds- 
vej. Hvide skilte med logo indikerer, at 
nu kører man ind i Fyn Byen.

Herinde findes forhandlere af alskens 
produkter, og de lever godt på veje, der 
er opkaldt efter døende erhverv, Bør- 
stenbindervej, Tagtækkervej, Gørtler- 
vej.

I flæng kan nævnes kendte forretnin
ger i Fyn Byen som Electronic World, 
Electric City, Harald Nyborg Katalog

marked, Invita Køkkencenter, Sapa, 
Dansk Lager Salg, Jem & Fix, Stof 
2000, Manilla-Huset, Toyota, Center 
Byg og El-Giganten samt Schulstads 
brødfabrik med den høje regnbuebema- 
lede silo.

Også Butiks Byen ved Bilka er en 
del af handelsområdet Fyn Byen. Her 
findes forretninger som Jysk, Skousen, 
IKEA, Cowboyland, Computer City 
m.fl.

Fra Tietgen til 
pølsemanden
Et andet erhvervsområde ligger i Sø
heltekvarteret (Herluf Trolles Vej, Pe
ter Wessels Vej, Peder Skrams Vej, Ove 
Gjeddes Vej, Olfert Fischers Vej og 
Blangstedgårdsvej). Her holder Arriva, 
Lauritz Andersen & Co., CME, Odense 
Taxa, Arriva, Kansas, Flügger og man
ge andre små og store virksomheder til. 
Den største er Louis Poulsens lager for 
el-artikler, som fylder et “kilometer
langt” hus” på Blangstedgårdsvej.

I Søheltekvarteret har arbejdspladser
ne et antal, der tilmed skaber levebrød 
for en pølsemand på hjørnet af Herluf 
Trolles Vej og Blangstedgårdsvej.

Store lagerhaller præger området, 
hvor Ørbækvej møder Ring 3. Biva, 
Herstal, Fransa Clothing Company, 
Koopman, OBH-Gruppen m.fl. har 
valgt adresse her.

Endelig har Odense Kommune skabt 
et nyt stort erhvervsområde, Tietgenby- 
en mellem Nørrebjerg og Fraugde, tæt 
på motorvejen mod Nyborg.

Tietgenbyen, der ligger i Fraugde 
Sogn, har indtil videre karakter af en 
ødemark med stort set trafiktomme 
veje med cykelstier, rundkørsler og 
velplejede små allétræer.

Vejene er opkaldt efter koryfæer i 

den odenseanske industris barndom: C. 
F. Tietgen, M. P. Allerup, Emil Neckel- 
mann og P. L. Brandt.

Foreløbig har virksomheder som 
Sandoz, Fragtcentralen, Harald Ny
borg, Allerup Teknik, Seapoint, Tool 
Denmark og Kjaerulff fundet derud.

Statistik: Odense Kommune 1.1.2003.

Industrikvartererne i sydøst rummer både 
anonyme lagerhaller og en farvestrålende 
fjernvarmeskorsten. Foto: awb 2005.
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Drømmenes bydel
Alt kan lade sig gøre i en udflydende 
og ufærdig bydel som Odense Sydøst.

Drømme og visioner har fløjet højt 
og - synes nogle - helt hen i vejret.

Meget er endt som luftkasteller. Pla
nerne i 1960’eme om at flytte landbo
højskole og musikkonservatorium til 
sydøst lykkedes ikke. 1970’emes for
slag om et koncerthus i denne bydel 
blev forkastet.

1980’emes flyvske drømme om et 
nyt Odins Tårn og et tåmcenter kaldet 
Odense Internationale Center ved mo
torvejen blev kun fantasifostre.

Eventyrpark

I 1990’eme rumsterede tilsyneladende 
seriøse planer om en H. C. Andersen- 
eventyrpark i Odense Sydøst. En teg
ning af parkens fysiske udformning var 
baseret på et papirklip af digteren selv. 
En original tanke, der ville have frydet 
den forfængelige odenseaner.

De eventyrlige planer nåede at blive 
præsenteret på Odense Rådhus, men 
tunge erhvervsfolk i samarbejde med 
Tivoli i København vendte i sidste 
ende tommelfingeren nedad. Ingen tur
de satse den nødvendige kapital.

Sportsarena

Hvert årti har sine store planer for 
Odense Sydøst. I 2002 skred det politi
ske flertal for at flytte Rigsarkivet til 
universitetsområdet. Nu rumler visio
nerne om en ny dyrskue- og festival
plads ved Hollufgård.

Kommunen har besluttet at bygge en 
sportsarena sammen med Odense Con- 
gress Center. Og Rosengårdcentret har 
store planer om udbygning og moder
nisering.

Foto fra Blangstedgård: awb 2005.

Belært af erfaringer tør vi, der har 
valgt at bo i en omtumlet bydel i en by 
med mange bristede drømme, ikke tro 
på noget, før vi ser det.

Men ét kan vi regne med: Bydelen 
omkring Fyns eneste motorvejskryds 
vil langt ud i fremtiden være en kryds
ning. Mellem grønt og grimt. Mellem 
råbukke og rå beton. Mellem biler i kø 
og løbere på sti. Og den bydel har vi 
lært at elske. På godt og ondt.

Indbyggertal 
i Korsløkke Sogn 

(indtil 1936 
Vor Frue Landsogn)

1890: 653
1901: 872
1906: 943 
1911: 1083 
1916: 1369 
1921: 1461 
1925: 1845 
1930: 2089 
1935: 2287 
1940: 2423 
1945: 2958 
1950: 5091 
1955: 8280 
1960: 10.819 
1965: 13.840 
1970: 18.857 
1976: 10.562 
1980: 9881 
1985: 10.538 
1990: 11.454 
1995: 11.959 
1996: 10.329 
2000: 10.408 
2005: 10.432

Indbyggertal 
i Tornbjerg Sogn 

(oprettet 1992)

1993: 6006 
1994: 6055 
1995: 6034 
1996: 7719 
1997: 7740 
1998: 7867 
1999: 7928 
2000: 7870 
2001:7815 
2002: 7823 
2003: 7715 
2004: 7727 
2005: 7632
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Årstallene i parentes angiver så vidt 
muligt, hvornår gaderne er anlagt 

eller navngivet.
Kilder: Odense Byråds Forhandlinger, 

Odense Kommunes byplanafdeling, 
Danmarks Stednavne og Odense Vejviser.

Opkaldt efter danske kongenavne:

Christiansgade (1896) Efter prins 
Christian, senere Christian X. 
Den østligste del af Christiansgade 
hed indtil 1936 Kildevej.

Eriksgade (1936). Dansk kongenavn.
Hed indtil 1936 Aavej, opkaldt efter 
Odense Å.

Svendsgade (1936). Dansk kongenavn. 
Hed indtil 1936 Søvej, opkaldt efter sø, 
der blev dannet i lergraven ved det 
nærliggende teglværk. I dag kaldes søen 
for “Brønshøj Sø” (se side 40).

Opkaldt efter danske søhelte:

Herluf Trolles Vej (1969).
Dansk admiral (1516-1565).

Ivar Huitfeldts Vej (1982).
Dansk-norsk kommandør (1665-1710).

Olfert Fischers Vej (1969).
Dansk søofficer (1747-1829).

Otte Ruds Vej (1969).
Dansk admiral (1520-1565).

Ove Gj eddes Vej (1969).
Dansk admiral (1594-1660).

Peder Skrams Vej (1969).
Dansk søofficer (ca. 1500-1581).

Peder Wessels Vej (1969).
Norsk-dansk viceadmiral (1690-1720), 
bedre kendt som Tordenskiold.

Peter Willemoes Vej (1982). Dansk 
søofficer (1783-1808), født i Assens.

Opkaldt efter danske kunstmalere:

Carl Blochs Vej (1949). Dansk maler 
(1834-1890).

Dankvart Dreyers Vej (1936).
Dansk maler (1816-1852), født i Assens.
Hed indtil 1936 Olinevej efter hustruen 
til den lokale gartner Jensen.

Eckersbergsvej (1946). C. W. Eckersberg 
(1783-1853), dansk maler.

Edvard Weies Vænge (1958).
Dansk maler (1879-1943).

Frølichsvej (1949). Lorenz Frølich 
(1820-1908), dansk maler.

Giersingvænget (1958). Harald Giersing 
(1881-1927), dansk maler.

Jens Juels Vej (1952). Dansk maler 
(1745-1802).

Johannes Larsens Vej (1964). Dansk 
maler (1867-1961), født i Kerteminde.

Købkesvej (1936). Christen Købke 
(1810-1848), dansk maler. Hed indtil 1936 
Kruusesvej efter en lokal hestehandler.

L. A. Rings Vej (1951). Laurits Andersen 
Ring (1854-1933), dansk maler.

Larsen Stevns Vænge (1958). Niels 
Larsen Stevns (1864-1941), dansk maler.

Marstrandsvej (1936). Wilhelm Marstrand 
(1810-1873), dansk maler. Hed indtil 
1936 Jensensvej efter en lokal gartner.

Melbyesvej (1946). Anton Melbye (1818- 
1875), dansk maler (udtales ‘mællby). 
Også broderen Vilh. Melbye var maler.

Niels Bjerres Vænge (1958).
Dansk maler (1864-1942).

Otto Baches Vej (1960).
Dansk maler (1839-1927).

Skovgårdsvej (1936). Joakim Skovgaard 
(1856-1933), dansk maler.
Også broderen Niels Skovgaard og 
faderen P. C. Skovgaard var malere.
Hed indtil 1936 Korsløkkevej.

Sybergsvej (1958). Fritz Syberg 
(1862-1939), dansk maler.

Vermehrensvej (1952).
Frederik Vermehren (1823-1910), 
dansk maler (udtales ferméren).

Vilhelm Kyhns Vej (1952).
Dansk maler (1819-1903).

Zahrtmannsvej (1949). Kristian
Zahrtmann (1843-1917), dansk maler.

Opkaldt efter andre kendte danskere:

Bredalsvej (1948). Efter viceadmiral
Peter Bredal (1610-1658).

Carlsen-Skiødts Vej (1958). Efter
J. C. A. Carlsen-Skiødt (1866-1950) 
handelsgartner, sognerådsformand 
for Vor Frue Landsogn, konservativt 
byråds- og folketingsmedlem.

Nansensgade (1934). Efter Hans Nansen 
(1598-1667), borgmester i København.

Niels Bohrs Allé (1966). Dansk atom
fysiker, nobelprismodtager (1885-1962).

Schacksgade (1934). Efter Hans Schack, 
dansk feltmarskal (1609-1676).

Thuresensgade (1934). Anfører for 
Københavns borgerbevæbning, 
Frederik Thuresen (1613-1675).

Opkaldt efter træer og planter:

Anemonevej (1947).
Stadsingeniør H. V. Rygner mente, 
at veje i Ej by-kvarteret skulle opkaldes 
efter skovblomster for at minde om 
baggrunden for landsbynavnet 
(Ejby = egeby).

Bregnevej (1947).
Bøgevej (1936-1974).

Hed indtil 1936 Nina Bangsvej, 
opkaldt efter Danmarks første 
kvindelige minister.
Fra 1974 en del af Ejby Kirkevej.

Egevej (1936-1974). Hed indtil 1936
Ejershaabsvej. Fra 1974 en del af 
Ejby Kirkevej.

Ellevej (1936-1974). Hed indtil 1936
Elmevej. Fra 1974 en del af
Ejby Kirkevej.

Guldstjernevej (1936).
Hed indtil 1936 Kærbredevej.

Hyldevænget (1949).
Skovmærkevej (1936).

Hed indtil 1936 Sandløkkevej.
Slåen vej (1949).
Tjørnevej (1949).
Vedbend vej (1949).
Vildrosevej (1949).
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Opkaldt efter stednavne:

Avlskovvej (1936). Efter Avlskovgård 
ved Herluf Trolles Vej.
Nævnes 1682 som Aufuel Skouf 
(forleddet er abild = æble).
Vejen hed indtil 1936 Møllevej.

Blangstedgårds Allé (1986).
Efter gården Blangstedgård.
Et stykke af Blangstedgårds Allé hed 
tidligere Blangstedgårdsvej.

Blangstedgårdsvej (1936).
Efter gården Blangstedgård, nævnes 
1309 som Blansueto. Tilhørte i middel
alderen den katolske kirke. Odense- 
bispeme brugte gården som lyststed eller 
sommerresidens. Fra 1540 ejet af 
Gråbrødre Hospital i Odense.
Fra 1700-tallet i privat eje. 
1915-1985 statslig forsøgsstation for 
frugt- og planteavl. Fra 1985 privatskole.

Blangstedvej (1936).
Hed indtil 1936 Møllevej.
Gik fra Blangstedgård til Killerup.
I 1979 nedklassificeret fra offentlig vej 
til offentlig cykel- og gangsti.

Bredagerløkken (1982).
Gammelt marknavn.

Bøgeskovvej (1999). Navngivet af 
Syddansk Universitet.

Ej bygade (1936). Efter det gamle landsby
navn. Hed tidligere Kirkegade 
og Ej by gyden.

Ejby Kirkevej (1974).
Efter Vor Frelsers Kirke.

Ejby Møllevej (1936).
Efter Ejby Mølle, nu rensningsanlæg.
Hed indtil 1936 Ejby Møllegyde.

Ejbyvænget (1978). Sidevej til Ejbygade.
Ejersløkkevej (1936).

En brand hærgede i 1840 hele landsbyen 
Ejby, og nogle af gårdene blev gen
opført et stykke fra landsbyen. En af dem 
fik navnet Ejerslykke - ifølge en familie
legende, fordi det var “ejerens lykke, at 
gården brændte.” Han var nemlig godt 
forsikret. Ejerslykke, som lå på hjørnet af 
Nyborgvej og Ejbygade, blev nedrevet i 
1985 og afløst af en benzinstation.
Ejersløkkevej hed indtil 1936 Ejerslykke
vej, hvilket er en mere korrekt stavning.

Hestehaven (1936). Efter Hjallese 
Hestehave. Størstedelen af vejen ligger 
i Hjallese Sogn, men en stump 
tilhører Tombjerg Sogn.

Hollufgårdsvej. Fører fra Ørbæk vej til 
Højby, forbi herregården Hollufgård 
(nævnes ca. 1510 som Holloff gardt). 
Se side 99. Hollufgårdsvej blev i 1985 
skåret over af en motorvej.

HollufPile Sti (1983).
Efter kvarterets navn.

Hvilehøj vej (1984).
Efter gammelt stednavn.

Jervelundhaven (2003).
Efter gården Jervelund.

Killerupgade (1936).
Gade i landsbyen Killerup 
(nævnes 1327 som Kiiletorp).

Klingstrupvænget (1966). Efter godset 
Klingstrup på Sydfyn. Hører til serien af 
’’herregårdsvænger” i det tilstødende 
Munkebjerg Sogn.

Kohavestien (1985). Efter Kohaveskoven.
Korsløkkehaven (1988).

Efter sognets navn.
Korsløkkevej (1960). Efter sognets navn. 

De omkringliggende marker kaldtes 1682 
Lille Kaars aggre og Større Kaars aggre 
(efter et kors på marken).

Kragsmindevej (1936).
Efter den nu nedrevne gård Kragsminde.

Landkildevej. Efter Landki Idegård 
(nævnes 1610 som Langkill).

Lille Tornbjerg Vej (1977).
Efter Tombjerg-gårdene (nævnes 
ca. 1510 som Torberg og Tomebergh).

Lindved Å Sti (1983). Efter åen, der skiller 
Korsløkke Sogn og Tombjerg Sogn.

Moseskovvej (1999). Navngivet af 
Syddansk Universitet.
Efter en skov ved universitetet.

Munkebjergvej (1927). Den sydlige del af 
vejen (fra Niels Bohrs Allé til Land
brugsvej) tilhører Korsløkke Sogn.

Munkebjergvænget (1989).
Sidevej til Munkebjergvej.

Munkerisvej (1926). Efter gården Munke
ris på Billedskærervej 13. Munkerisvej 
blev i 1958 en del af Hovedvej 1 og ring
vejen. Munkeris har også været navn på 
et motel ved ringvejen.

Neder Holluf Sti (1983).
Efter landsbynavnet.

Neder-Holluf-Vej.
Efter landsbynavnet (nævnes 1397 
som Haløf og 1500 som Nedre Holløff).

Nyborgvej (1936). Fører fra Odense til 
Nyborg. Hed indtil 1936 
Nyborg Landevej.

Ny Svendborgvej (1985). Vejen åbnet 
i 1985 og officielt navngivet i 1989.

Rødegårdsvej (1873). Hed indtil 1873 
Kragsbjergvej. Rødegaard er det 
oprindelige navn på Kragsbjerggaard, 
nu Odense Danhostel (vandrerhjem).

Rødegårdsvænget (1957).
Sidevej til Rødegårdsvej.

Skræddermaen. Gammelt stednavn.
Godkendt af Odense Kommune i 1987.

Slagbrovej (1936-1978).
Efter bro over Lindved Å (nævnes 1644 
som Slaa broe). Slagbro (Slagebro) 
var også navnet på en nu nedrevet gård. 
En rest af vejen er nu en del af 
Killerupgade.

Slagkrogen (1975).
På kort fra 1791 optræder stednavnet 
Slag Krogen. Se også Slagbrovej.

Store Tornbjerg Vej (1977).
Efter Tombjerg-gårdene.

Stærmosegårdsvej (1957).
Efter Stærmosegård ved Ørbækvej 
(nedrevet 1977) På kort fra 1791 
findes navnet Steenmoese Agre.

Toftevej (1936). Har tidligere heddet Bag
gyden, Skræddergyden og Skolegade.

Tornbjergstien (1983).
Efter kvarterets navn.

Tornbjergvej (1936). Gik fra Ørbækvej 
til Tornbjerg Gårde (parallelt med 
den nuværende Store Tombjerg Vej, 
vest for denne). Ophørte i 1978 med at 
være offentlig vej. En “stump” ved 
Bredagerløkken bærer stadig navnet.

Unsbjergvej. Efter gammelt stednavn, 
Unsbiergsteed Agre. Vejnavnet godkendt 
af Odense Kommune i 1987.

Ørbækvej (1936).
Fører fra Odense til Ørbæk. Anlagt 1834 
(ifølge bogen Fra Fraugde Sogn).
Hed indtil 1936 Svendborg Landevej.
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Østerbæksvej (1934). Efter Østerbækken, 
også kaldet Ostebækken, oprindelig 
Odenses østgrænse, nu lagt i rør.

Åvangsvej (1936). Efter landejendom. 
Hed indtil 1936 Møllevej.

Opkaldt efter uddøende håndværk:

Billedskærervej (1960).
Hed fra 1957 Glorupvej.

Børstenbindervej (1960).
Gørtlervej (1960) 
Klokkestøbervej (1960). 
Stenhuggervej (1960). 
Tagtækkervej (1960).

Opkaldt efter svampe:

Agerhatten (1987) 
Blækhatten (1978). 
Glanshatten (1978). 
Læderhatten (1978).
Munkehatten (1978).
Mælkehatten (1978).
Ridderhatten (1978).
Rørhatten (2001).

Tidligere en del af Agerhatten.
Skærmhatten (1978).
Slørhatten (1978).
Sneglehatten (1978).
Svovlhatten (1978).
Vokshatten (1978).
Væbnerhatten (1980).

Opkaldt efter brugsgenstande:

Hjulets Kvarter (1975).
Klokkens Kvarter (1975).
Nøglens Kvarter (1975).
Vægtens Kvarter (1975).

De fire navne er "importeret” fra 
Albertslund Kommune.

Opkaldt efter elektronik m.m.:

Datavej (1987).
Telehøjen (1987).

De to navne blev givet efter 
en vejnavnskonkurrence blandt 
medarbejderne hos Fyns Telefon.

Opkaldt efter frugttræer:

Blommegrenen (1986).
Brombærranken (1986).
Kirsebærgrenen (1986).
Pæregrenen (1986.
Stammen (1986).
Æblegrenen (1986).

Vejenes navne skyldes, at de er anlagt 
- som grene ud fra en stamme - 
i den tidligere Statens Forsøgsstation 
for frugtavl på Blangstedgård.

Andre navne:

Campusvej (1977). Da Odense Universitet 
flyttede til sin nuværende beliggenhed, 
blev stedet kaldt Campus, som er det 
latinske ord for mark. Bruges også om 
universitetsområder i udlandet.

Cikorievej (1980).
Efter to nedlagte cikoriefabrikker 
ved Ny borgvej.

Forskerparken (1992).
Navngivet efter ønske fra 
International Science Park Odense.

Gyvelvej (1936-1957). Blev i 1957 en del 
af Teglværksvej.

Jægervænget (1936-1974).
Hed indtil 1936 Jeppe Aakjærsvej.
Fra 1974 en del af Ejby Kirkevej.

Teglværksvej (1936). Efter Ejby Teglværk.
Teglværksstien (1957).

Efter Ejby Teglværk.

Tietgenbyen (i Fraugde Sogn):

C. F. Tietgens Boulevard (2001). Efter 
odenseansk finansmand (1829-1901).

Emil Neckelmanns Vej (2001). Efter 
odenseansk maskinfabrikant 
(1857-1918).

P. L. Brandts Allé (2001). Efter odense
ansk tekstilfabrikant (1808-1849).

M. P. Allerups Vej (2001). Efter odense
ansk jemstøber og maskinfabrikant 
(1799-1858).

Trællebjergvej. Efter gammelt stednavn 
(nævnes 1682 som Threlsbiergsdal).

Nørrebjerg (i Fraugde Sogn):

Harekæret (1999).
Harekærvej. Efter gammelt stednavn 

(nævnes 1642 som Harekiers Hed).
Krogslundvej (1971). Efter ejendommen 

Krogslund. I området, der blev kaldt 
Krogen, lå også ejendommen Krogsgård. 
Husene i området hed Krogsbjerg Huse. 
Navnet Krogen menes at udspringe af 
krumningen på Stat-Ene Bæk.

Nytoften (1989). Efter Nytoftegård. 
Nytoftevej. Efter Nytoftegård.
Nørrebjerg Runddel (1989).

Efter stednavnet Nørrebjerg 
(nævnes 1647 som Nørberig).

Nørrebjergvej (1972).
Efter stednavnet Nørrebjerg.

Soluret (1989). Ønske fra boligforeningen, 
da bebyggelsen har form som et solur.

Over Holluf (i Fraugde Sogn):

Krogtoften. Gammelt stednavn.
Kærvej (1989). Efter gadekæret.

Indtil 1989 en del af Klappen.
Kærvænget (1989). Efter gadekæret.

Indtil 1989 en del af Neder-Holluf-Vej.
Langløkken (1990).

Efter Langløkkegård.
Lindegaards Allé (1998). Efter beboer

forslag. Adgangen til området sker 
gennem Lindegaardens allé.

Over-Holluf-Vej (1985). Efter landsby
navnet (nævnes 1397 som Haløf og 
ca. 1510 som Offuer Holloff.
Vejen var indtil 1985 en del af Ørbækvej.

Over-Holluf-Vænget (2001).
Indtil 2001 en del af Over-Holluf-Vej. 

Over Kæret. Efter gadekæret.

Medvirken til gadenavne-research: 
Lasse Nielsen og Ole Jepsen.
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Korsløkke

Neder Holluf 1

Tornbjerg

Tornbjerg

—

Herluf Trolles Vej

Kan man elske det sydøstlige 
Odense? Ja. Men det kan være 
svært. Det siges, at mågerne 
flyver på ryggen hen over 
området. Og højere end andre 
steder. For at undgå friture- og 
bilos. I Odense Sydøst mødes 
grønt og gråt. Her er fire
sporede veje og idylliske stier. 
Naturparker og åbent land. 
Her er bombastiske beton
centre og hyggelige 
boligkvarterer.
Er det overhovedet ét kvarter? 
Næh, det er mange små 
kvarterer. Odense Sydøst er 
både Korsløkke, Ejby, 
Ejerslykke, Ørbækhave, 
Søheltekvarteret, Rosengård
centret, Blangstedgård, 
Tornbjerg, Killerup, 
Nørrebjerg, Holluf Pile, 
Neder Holluf, Over Holluf 
og flere fjernere landsbyer, 
der endnu ikke er blevet 
forstæder.

Holluf Pile

ISBN 87-88475-255
Forlaget Skulkenborg

Anders Wedel Berthelsen 
rapporterer fra frontlinjen 
mellem land og by i det 
sydøstlige Odense.
Korsløkke-Tornbjerg-bogen 
er sjette bind i serien om 
byens kvarterer og forstæder.


