I Thomas B. Thriges Gades hjulspor
Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens
konsekvenser.
Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset.
1. I forbindelse med byggeriet af Thomas B. Thriges Gade blev en række gamle huse revet
ned. Det gjaldt også Overgade 3. Huset var oprindelig en to-etagers bygning. Huset blev
somme tider kaldt Simon Haibles hus efter husets sidste ejer. Huset var af mursten og blev
formentlig opført som købmandsgård i 1400-årene efter en brand. Forhusets største
attraktion var dog den middelalderlige kælder, som var bygget i munkesten. Kælderen, der
oprindelig var beregnet til magasin, er interessant, da den er et af landets ældste bevarede

rum beregnet til handelsvirksomhed.
I forbindelse med anlæggelse af Thomas B. Thriges Gade fik Odense Bys Museer i
sommeren 1970 mulighed for at undersøge huset og den middelalderlige kælder under
forhuset, der havde været fredet siden 1919. På grund af det nye gadegennembrud søgte
Odense Kommune om at få fredningen ophævet. I første omgang fik kommunen ja, men da
nedrivningen af huset begyndte, fandt man flere mure fra middelalderen. Derfor blev
nedbrydningen stoppet.
Efter nogle overvejelser fandt man i 1971 frem til en ret speciel løsning: Hele ruinen blev
flyttet et lille stykke tilbage, så den ikke stod i vejen for Thomas B. Thriges Gade. Efter
flere måneders forberedelser holdt ruinen med kælder flyttedag 8. juni 1971. Den blev rullet
på hjul og skinner til sit nye hjem. Sådan lykkedes det at bevare et stykke
middelalderhistorie. I forbindelse med de nye byggerier på stedet må ruinen – der stadig er
fredet – sandsynligvis flyttes endnu en gang.
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2. Hafnia Hus
Thomas B. Thriges Gade var forholdsvis lang tid under vejs. Huset på hjørnet af Overgade
og Torvegade, Hafniahus, blev opført i 1959. Bygningen blev opført v for forsikringsfirmaet
Haand i Haand og det markerede begyndelsen på anlæggelsen af det store gadegennembrud
Thomas B. Thriges Gade, som førte til nedrivning af flere gamle huse.
Det nye hus var derfor placeret, så det fulgte den planlagte gades retning og ikke den gamle
bys udseende. Det samme gælder bygningen på den anden side af Overgade, der i dag huser
Arbejdernes Landsbank. Begge bygninger var tegnet af arkitekt Vagn O. Kyed, der var en af
byens førende arkitekter og kom til at sætte et markant præg på Odense med moderne
bygninger bygget i tidens stil og i moderne materialer som jernbeton.
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3. Højhuset på Fisketorvet
Da Thomas B. Thriges Gade blev planlagt ville man skabe en moderne by med
”skyskrabere” langs byens nye, store vej. Ét markant højhusbyggeri blev realiseret, nemlig
Sparekassen Fyns højhus på Fisketorvet.
Det var arkitekt Jørgen Stærmose, der slog stregerne til højhuset. Det var på 11-etage og 44
meter højt. Banken ville selv brug en del af højhuset, men der skulle også være plads til
forretninger og kontorer. Det blev især læger og tandlæger, som lejede sig ind i bygningen.
Byggearbejdet sluttede i 1973, men da var de nederste etager allerede taget i brug.

Sparekassen Fyns højhus under opførelse ved Fisketorvet, ca. 1970
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4. Oluf Bagers Mødrene Gård og de andre blotlagt baggårdsmiljøer
Da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt, fjernede man mange af de gamle huse. Den nye
gade kom mange steder tæt på historiske huse. Det gjaldt også renæssancehuset Oluf Bagers
Mødrene Gård, der blev opført i 1586 for storkøbmanden Oluf Bager.
Som andre af kvarteret gamle huse havde Oluf Bagers Mødrene Gård et lukket gårdmiljø,
der blandt andet omfattede det store gule baghus, der blev opført i 1800-tallets midte som
stald- og lagerbygning. Gårdmiljøet blev dog ødelagt, da man rev mange af de andre huse
ned, så man fik et frit kig ind.
Oprindelige var det meningen, at der skulle bygges langs med Thomas B. Thriges Gade,
men det ikke til noget og derfor fik gaden et lidt ufærdigt udtryk. Netop det advarede
byplanlægger Steen Eiler Rasmussen ellers om allerede i 1950’erne, hvor han sagde, at
vejen kunne komme til at ligge som et åbent sår i byen, hvis ikke man fik en bebyggelse, der
kunne ramme den nye gade ind.
Et kik ind i gårdmiljø ved Oluf
Mødrene Gård ca. 1965.

Bagers

Thomas B. Thriges Gade er
ved at blive anlagt og
gårdene blotlægges
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5. Den ”nye” tunnel
Det gjaldt om at kunne komme lidt og hurtigt til og fra havene – og gennem byen. Derfor
lavede man Thomas B. Thriges Gade, og en vigtig del af gaden var en ny og bred tunnel
under jernbanen. Den nye tunnel var den første del af hele Thomas B. Thriges Gade, og
tunnelen blev allerede åbnet i 1963. Alt var top moderne. Der var f.eks. varme i vejen, som
sne og is smeltede.

[Indsæt link til film om lukning (Fra Gade til By):
https://www.youtube.com/watch?v=VsScFWQzu5s ]
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6. Nørregade-tunnelen
Den første jernbane over Fyn åbnede i 1865. Den var enkeltsporet og hvor jernbanen
krydsede Nørregade var der opsat bomme. Da man omkring 1910 lagde to spor over Fyn,
valgte man at hæve skinner op over vejplan og lave tunneler ved Nørrebro og Jarlsberggade.
Bomme ved jernbanen var for farlige.
Der kom imidlertid mere trafik på vejene og det gav problemer, når alle skulle gennem
tunnelen. Mange af byens store arbejdspladser lå ved havnen. Allerede før 2. verdenskrig
1940-1945 var der planer om at gøre tunnelen bredere. Men det blev ikke til noget, da
krigen kom på tværs. Siden valgte man at anlægge Thomas B. Thriges Gade og lave en helt
ny tunnel under jernbanen. Nørregade-tunnelen var blevet overflødig og den blev lukket i
1980. I dag er tunnelen overdækket af muld og beplantning.
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7. Den røde infoboks og H.C. Andersen-kvarteret
Hvis der er tid, kan man evt. gå ind i den røde infoboks, der står på Albani Torv og for et
indblik i Thomas B. Thriges gade forvandling.
Man kan også gå gennem H.C. Andersen-kvarteret. Thomas B. Thriges Gade blev lagt, så
gaden slog et sving uden om byens turistmagnet, H.C. Andersens Hus. Hele H.C. Andersenkvarteret blev saneret i 1970, det vil sige husene blev sat i stand og bygget meget om.
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8. Ved udgangen til udstillingen Fyn - midt i verden på Møntergården – under det store æble –
findes en model fra over byen fra en byplanudstilling afholdt på Odense Rådhus i 1980’erne.
Modellen viser et forslag til, hvordan Thomas B. Thriges Gade kunne graves ned. Projektet
blev aldrig gennemført. Kig på modellen og se om I kan finde ud af, hvilke veje og
bygninger der findes i byen i dag, hvilke bygninger, der enten er revet ned eller aldrig blev
opført.
Gør evt. brug af gamle bybilleder fra fynskebilleder.dk, odensebilleder.dk eller arkiv.dk.
Under det store æble finder i en skærm med Historisk Atlas. Her kan I finde gamle bykort
og se nærmere på, hvordan byen har ændret sig gennem tiden.
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