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Fyens Stiftstidende bragte den 23. oktober 1973 en reportage fra
et borgermøde, der havde handlet om Thomas B. Thriges Gade
forlængelse til havnen. Her mødte planerne stor modstand.

Nørrebro-hug til Odense Kommune
Odense Kommunes plan om at sanere Nørrebro føre Thomas B. Thriges
Gade gennem kvarteret, lade opføre hovedpostkontor, ny
rutebilstation og eventuelt distrikttoldkammer i det, er i dag en
efterretningssag, efter hvilken alle haver sig at rette. Der kan,
som et byrådsmedlem udtrykte sig i går, ikke ændres en pind ved
den.
Det var den socialdemokratiske byrådsgruppes ordfører
Edvind Witved, der også er medlem af byplanudvalget, som sagde
dette på det beboermøde om Nørrebro, som anden magistratsafdeling
holdt i aftes. Afdelingens rådmand, Poul Nielsen, sagde det på en
anden måde: ”I det store og hele er planen lagt, og dette må mest
betragtes som e orienterende møde”.
Beboerne, og de var mange, fik orienteringen, men tog den
ikke uden videre til efterretning. Der uddeltes hug til, de
”kommunale”, det første fra en af deres egne. Edvind Witvid, som
selv har boet på Nørrebro.
Jeg mener, projektet er fornuftigt, men gennemførelse af
det trodser enhver beskrivelse, sagde han. I, 1964 lovede
kommunen, at sagen ville være afklaret to år efter, men der er
gået 10 år. I det i tidsrum har man sløset med den i øvrigt lovede
orientering, og nu, når den kommer, har beboerne ikke mulighed for
at få ændret en pind i planen.
- Allerede før 1930 begyndte man at tale om, at Nørrebro
skule saneres, og da Holger Larsen blev borgmester i 1958, sagde
han, at denne sanering var noget af det første, der skulle
gennemføres. Siden har ingen turdet gøre noget større ved deres
ejendomme, og bl.a. det er grunden til kvarterets forfald.
— Kommunen betaler for lidt for ejendommene, betydeligt
mindre end det koster at købe noget nyt, hvor man kan bo eller
fortsætte sin virksomhed. Hvis ikke der kommer flere penge på
bordet, bliver vi boende.
— Odense er til grin i hele landet, fordi den har lavet
en hovedvej som Thomas B Thriges Gade tværs gennem bymidten. Nu
vil man fortsætte dette galmandsværk — kan man dog ikke se bort
fra prestigehensyn og stoppe dette projekt.

— Rådmand Poul Nielsen og hans embedsmænd svarede: Pris
på ejendomme vil altid bero på et skøn. Er man ikke tilfreds med
kommunens tilbud, er der ankeinstanser.
Thomas B. Thriges Gade er en ”arvesag” fra tidligere
byråd. Hvad man end mener om den, vil det i hvert fald være helt
galt at standse projektet på halvvejen.
Det blev i øvrigt oplyst, al arbejdet med Thomas B.
Thriges Gades forlængelse gennem Nørrebro agtes begyndt næste
efterår, og at opførelsen af det nye posthus sættes i gang året
efter.

