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KORT OM LOKALHISTORISK FORENING:  

At fremme den almene interesse for Bolbro Sogns historie. At indsamle, regi-

strere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelser, trykt materiale og andre 

data uanset medium med 4lknytning 4l Bolbro Sogns historie, borgere, for-

eninger, virksomheder og ins4tu4oner i for4d, nu4d og frem4d.  

At s4lle det indsamlede materiale 4l rådighed for offentligheden e7er de gæl-

dende regler for 4lgængelighed i samarbejde med Historiens Hus, Odense.  

At formidle Bolbro Sogns historie f.eks. gennem uds4llinger bl.a. på Bolbro-

dagen – samt via de sociale medier.   

Det indsamlede materiale anses som offentligt eje, og dets forbliven som så-

dant garanteres. - Originalmateriale kan ikke udlånes. 

 

HVAD MODTAGER VI:  
Billeder, dokumenter, breve, trykte materialer om Bolbro, fortællinger samt 

alt som har med Bolbro Sogns historie.  
 

HVAD LAVER VI:  
Vi registrerer alt indkommet materiale , idet vi scanner alt ind i arkivets data-

base. Vi formidler historierne ved at deltage på uds4llinger samt fortællinger 

om Bolbro. Vi udgiver et årsskri7 4l samtlige medlemmer af foreningen. 

 

ÅBNINGSTIDER I 2018:  
Vi har åbent i Ældrecenteret på Bolbro Skole Stadionvej 50, 5200 Odense V 

hver første og tredje +rsdag i måneden fra kl. 16.00 +l 18.00, hvor alle er  

velkomne 4l at besøge os. 
 

PLANER FOR 2018:  
Første arrangement vi deltager i er på den kommende Bolbro dag den 23. juni 

2018, hvor vi være 4lstede med  en uds4lling om Bolbro. 
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Beretning for 2017.  
 Lokalhistorisk Forening Bolbro. 

 

Tak for året der er gået. 

Der er p.t. 31 medlemmer, og vi håber, 

der kommer flere 4l i løbet af året. – 

Der er a@oldt møder den første og 

tredje 4rsdag i måneden (kl. 16.00 – 

18.00) med gennemsnitligt 12-15 del-

tagere. Møderne starter al4d med 

kaffe og kage/småkager – og stor tak 

4l damerne, som laver kaffe, bager 

m.v.  

Montren på Bolbro Bibliotek viser for-

skellige indsamlede effekter, billeder 

og andet fra området.  

Der har i årets løb været en præsenta-

4on af før og nu billeder fra Bolbro 

samt noget om Bolbro Postekspedi4-

on. 

(www.lokalhistoriebolbro.dk) er en 

åben Facebook gruppe (Lokalhistorisk 

Forening Bolbro). Virker og bliver be-

søgt. Alle er velkomne 4l at bidrage 

med historier, billeder og anden info.  

Vi har i løbet af 2017 deltaget i et pro-

jekt sammen med et par 4. klasser fra 

Provstegårdsskolen omkring temaer 

fra det gamle Bolbro. – Projektet har 

været en stor succes, og vi regner med 

at fortsæFe samarbejdet i 2018, hvor 

der på nuværende 4dspunkt er a7alt 

det videre forløb.   

På vores 4rsdagsmøder er vi i gang 

med at sortere en stor mængde mate-

riale fra Bolbro GIF samt indleverede 

private billeder m.v. – Vi har i løbet af 

året fået materiale fra Børnehuset Bol-

bro på Dybdevej samt materiale fra 

OGF, derudover håber vi at få flere 

private indleveringer fremover.   

Ud over at indsamle og registrere for-

skelligt materiale fra det gamle Bolbro 

er formålet med Lokalhistorisk For-

ening Bolbro at formidle. 

Det skete bl.a. på Bolbrodagen i Bol-

brohallen, hvor vi ved hjælp af lysbille-

der, billeder og plancher med slægtshi-

storier gav et lille indblik i det gamle 

Bolbro. - Der var mange besøgende, 

som alle blev 4lbudt en fedtemad. 

Ud over arbejdet i Lokalhistorisk For-

ening Bolbro har tre bestyrelsesmed-

lemmer sammen med bestyrelsesmed-

lemmer fra boligforeningen Civica, afd. 

7 og 2 arbejdet med projektet 

”Velkommen 4l Bolbro”.  

Projektet er afsluFet med en vel-

komstpakke, og Civica er nu i gang 

med at byde de nye beboere i afd. 2 

velkommen 4l Bolbro. 

Til slut vil vi takke vore sponsorer samt 

alle, som på forskellig måde har bidra-

get 4l et godt år for Lokalhistorisk For-

ening Bolbro.  

Tak 4l bestyrelsen for samarbejdet i 

året der er gået.  

        Torben Gregers Rasmussen 
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Ideen er at byde 4lflyFere 4l Bolbro personligt velkommen med en vel-

komstpakke bestående af bl.a. evighedskalender, materialer fra for-

eninger, fribilleFer o.l. gennem personlig kontakt informere, således 

om Bolbros mange 4lbud, ak4viteter og sociale arrangementer – så 

4lflyFere får et posi4vt møde med bydelen.  
 

Projektet er i samarbejde med Lokalhistorisk Forening Bolbro og  

CIVICA afd. 7 & 2, hvor vi afprøver ideen som et ”pilotprojekt” .  

Projektet påregnes at løbe i 2017—2018,  

hvore7er vi vil evaluere 4ngene. 

 

LOKALHISTORISK FORENING 

B O L B R O 

Ældrecentret indgang E, Bolbro Skole  
Stadionvej 50,  5200 Odense V 



 

 

 

BOLBRO  
Postekspedition – 

Odense V. 
 

Torben G. Rasmussen 

 

Igennem 4den har der været post-

huse / postekspedi4oner i BOLBRO, 

her lidt historie om disse posthuse.  

 

Bolbro er 4dligere en lille lokalitet, 

som ligger vest for Odense og har 

igennem 4den optrådt med for-

skellige stednavne fra BULBRO i 

1471 4l BOLBRO omkring 1825, 

som det kan ses på originalkort fra 

Matrikelarkivet over Sct. Knuds 

Landsogn fra 1825. 

 

Bolbro var på daværende 4dspunkt 

en samling gårde 8 stk., hvoraf de 6 

udbrændte ved storbranden i 

1849. På deFe 4dspunkt var der ca. 

70 beboere i Bolbro. I 1901 blev 

Bolbro indlemmet i Odense Kom-

mune sammen med Hunderup, og 

på deFe 4dspunkt boede der ca. 

350 personer herude.  

 

Ved sammenlægningen med Oden-

se var der fire veje i Bolbro, Mid-

delfart Landevej, Bolbro Engvej 

( nu Møllemarksvej) , Kancellivej og 

Rismarksvej. Da industrisamfundet 

udviklede sig, fik Bolbro vokse-

værk, industrier som Sukkerkogeri-

et og Sydfyenske Jernbaner place-

rede sig imellem Odense og Bolbro. 

Senere kom Bolbro Børnehjem og 

Bolbro Skole. Nu var den lille for-

stad 4l Odense på vej.  

 

Nye huse blev bygget (træhusene), 

og boligforeninger byggede ligele-

des nyt, og i 1935 var der nu ca. 

3000 indbyggere i Bolbro. Behovet 

for at sende post var s4gende, og 

den 1.2.1935 blev Bolbro Pos4nd-

levering uden omdeling opreFet på 

adressen Middelfart Landevej 98 

(1). Her i disse lokaler var der indle-

vering af post frem 4l 1939, hvor 

man flyFer 4l nye lokaler i nyt leje-

mål på Middelfart Landevej 94 (2). 

Ind4l 1943 blev man her i disse lo-

kaler, hvore7er der blev flyFet igen 

4l Middelfart Landevej 119B (3). 

Her bliver man 4l 1946, hvor der 

flyFes hen 4l nye lejede lokaler på 

adressen Bolbrogade 3 (4), hvor 

man bliver et par år ind4l 1948, 

hvor indleveringskontoret nu 

flyFer 4l Lundsgårdsvej 35 (5), hvor 

man bliver ind4l 1951. 
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Den 16.4.1951 bliver status ændret 

4l postekspedi4on, som bestyres af 

postpersonalet. Kontoret flyFer 4l 

Middelfart Landevej 86 ved Hauges 

Plads (6), som bliver selvstændig 

postomdeling, og der indføres nye 

stempler. Den 15.9.1962 ændres 

Bolbro postekspedi4on 4l Odense 

V. Nye stempler bliver hermed 

nødvendige.  

 

Postomdelingen fortsæFer fra 

Hauges Plads frem 4l 1988, hvor 

postomdelingen nedlægges den 

23.4.1988 og flyFes 4l centerom-

delingen i Tarup. I 1988 ændres 

navnet på kontoret igen 4l Postek-

spedi4on Bolbro. I 1995 flyFer man 

4l nye lejemål på Middelfartvej 115 

(7) i samarbejde med BG-banken, 

hvor der bliver fælles kontor i 

banklokalet.  

 

Da BG-bank og Danske Bank fusio-

nerer i begyndelsen af 2002, lukker 

BG afdelingen, og postkontoret bli-

ver på adressen frem 4l 2004, hvor 

Bolbro Postekspedi4on lukker den 

15. oktober 2004. Hermed sluFer 

en æra for Bolbro. 

 

Her vises lidt omkring pos4ndleve-

ringskontorerne i Bolbro. 
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 BOLBROs Pos4ndleveringskontors placering på et kort fra ca. 1933 med hus.nr. 

og gader indtegnet. Pos4ndleveringsstederne er vist med gadenavne og nr. 

samt rækkefølge i kvarteret. (1) o.s.v. 
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 BOLBROs første Pos4ndleveringskontor i bygningen Middelfart Landevej nr. 

98, fra 1.2.1935 4l 1939. Hos Skomager S. Behrendsen. Kort fra omkring 1917.  

Huset er bygget i 1915. Tegnet af arkitekt M. J. Katborg. 

Herunder adressekort sendt fra Bolbros første posthus den 21.12.1936. 

MIDDELFART LANDEVEJ 98. ( 1 )1935 –1939 
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Bolbro Postekspedi4on lå som 

skrevet her på adressen  fra 

1943, hvor man indreFede sig 

i  et par lokaler  i stueetagen. 

Lokalerne bliver igen for små, 

og ejeren  ansøger derfor i i 

november 1945  Bygnings-
kommissionen i Odense om 
4lladelse 4l om-og 4lbygning 
for en udvidelse af Postekspe-
di4onen samt indretning af 
bu4k m.v.. Se nedenfor teg-
ninger samt ansøgning 4l Byg-
ningsinspektøren i Odense af 
17.november 1945 samt teg-
ninger af 29.11.1940.  

MIDDELFART LANDEVEJ 119 B. ( 3 )1943—1946 

Her ses Middelfart Landevej med nr. 119 B som det 
hvide hus i højre side af vejen. 
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 Kopi af ansøgningen 4l Bygningsinspektøren i Odense af 17. november 1945  
samt tegninger vedr. ombygning af Middelfart Landevej 119 B, for udviddelse af 

Postekspedi4onen. 
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BOLBROGADE 3 ( 4 ) 1946—1948. 

Brevklip– anbefalet brev fra Bolbro 4l København den 7. januar 1947. Porto 50 øre.. 
Brevet er annulleret på pos4ndleverings stedet Bolbrogade 3 med BOLOBRO UDS stem-

pel . Landsporto i perioden 20 øre + anbefalingsgebyr 30 øre I alt 50 øre som påsat. 
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Bolbro Postekspedi4on lå som 
skrevet et 4dspunkt på Lunds-
gårdsvej 35 i en periode fra 1948 4l 
1951. Ekspedi4onen som ellers lå i 
Bolbrogade skulle flyFe, og da man 
ikke umiddelbart kunne finde nye 
egnede lokaler, forespurgte man 
daværende ejer af Lundsgårdsvej 
35 Kaj Larsen, om deres garage 

kunne lejes og indreFes som po-
steekspedi4on.  
Hr. og fru Larsen var med på hen-
vendelsen. Forespurgte Odense 
Kommune samt KrediQoreningen 
af Grundejere i Fyens S47 om de 
ville respektere frem4dig brug af 
garage 4l postekspedi4on.  

LUNDSGÅRDSVEJ 35. ( 5 ) 1948—1951 

Lundsgårdsvej 35 
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Her ses kopi af ansøgning 4l Oden-
se Kommunes Bygningsinspektorat 
den 15.4.1948 om at indreFe et 
midler4digt indleveringskontor for 
postvæsenet på adressen Lunds-
gårdsvej 35 matr. Nr. 8 id værende 
garagebygning.  
 

Den 7. september startede hånd-
værkere med at mure portåbning 
4l og etablere dør, vindue og skor-
sten samt nye gulve, således at 
kontoret kunne tages i brug hur-
4gst muligt.  
 

Fru Larsen kom omgående på kur-
sus i brugen af de forskellige stem-
pler samt andre gøremål, som der 
nu var på et indleveringskontor, da 
hun skulle stå for den daglige dri7.  
 

I starten blev det private spisebord 
i stuen brugt som kontor, ind4l 
ombygningen stod klar ca. 2 måne-
der e7er opstart. 
 

Spisebordet og de nye lokaler vir-
kede fra starten som et normalt 
indleveringskontor med pakker og 
breve ind og ud af huset.  
 

Der blev brevomdeling fra det lille 
kontor og 2 postbude Iversen & 
Kristensen blev ansat i starten, se-
nere kom der flere 4l. Kontoret 
havde ekspedi4ons4d fra kl. 9-12 

og 14-17 på alle hverdage og om 
lørdagen fra 9-13. Der var 3 dagli-
ge ombæringer af post. Kontoret 
lukkede i 1951 da nye lokaler på 
Hauges Plads kunne taget i brug i 
Arbejdernes Boligforenings nybyg-
gede ejendom. 

Her kopi af  ansøgning vedr.  
postekspedi4on i garagen på  

Lundsgårdsvej 35  
Til Odense Kommune. 
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Her kopi af tegning 4l Odense Kommune vedr. postekspedi4on i garagen på 
Lundsgårdsvej 35. 
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Her ses kopi af 4nglyst deklara4on, 
hvor der for et 4dsrum på 5 år reg-
net fra 12.juni 1948 gives 4lladelse 
4l at indreFe et midler4digt indle-
veringskontor for postvæsenet på 
adressen Lundsgårdsvej 35 matr. 
Nr. 8 id værende garagebygning.  
 

Der blev brevomdeling fra det lille 
kontor, og 2 postbude Iversen & 
Kristensen blev ansat i starten, se-
nere kom der flere 4l. Kontoret 
havde ekspedi4ons4d fra kl. 9-12 
og 14-17 på alle hverdage og om 
lørdagen fra 9-13. Der var 3 daglige 
ombæringer af post. Kontoret luk-

kede i 1951, da nye lokaler på Hau-
ges Plads kunne tages i brug i Ar-
bejdernes Boligforenings nybygge-
de ejendom. 

Her kopi af  Bygningsinspektøren  
anbefaling 4l  

Bygningskommissionen i Odense. 
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Her kopi af brev ekspederet fra 
kontoret på Lundsgårdsvej den 
22.9.1948, et anbefalet landspor-
tobrev afsendt fra Bolbro den 
22.9.1948 4l Nakskov. Porto 50 
øre.  
Brevet er annulleret med Bolbro 
Uds. (Første stempel ved Bolbro fra 
27.3.1937 – 31.3.1952) sidestem-
plet med Odense Brotype. 

  

Landsporto i perioden for 1.7.1946 – 31.5.1952 ,=50 g. = 20 øre +  
Anbefalingsgebyr i perioden 1.7.1940 – 30.4.1951 = 30øre.  

Samlet porto = 50 øre. 
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Bolbro Postekspedi4on lå som 
skrevet her på adressen (Hauges 
Plads) fra 16.4.1951, hvor man 
indreFede sig i de nybyggede huse 
som Arbejdernes Boligforening 
opførte her i 1951 i nogle lokaler i 
hjørnet af bebyggelsen i stueeta-
gen og frem 4l 1995.  
 
 
 
 
 

 

Status for kontoret ændres 4l post-
ekspedi4on som blev bestyret af 
postpersonalet, og der indføres 
nye stempler fra den 29.05.1951.  
 

MIDDELFART LANDEVEJ / HAUGES PLADS. ( 6)  
1951 - 1995 

Her kopi af  TEGNINGERNE OF Arbejder-
nes Boligforenings nyopførte boliger / 

forretninger på det sydlige  
Hauges Plads. 

Fra 29.5.1946 e7er folke4ngsmand og 
byrådsmedlem C.N. Hauge  

(13.9.1870—25.12.1940 

 

  
  BOLBRO  

POSTEKSPEDITON 
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Brevet er annulleret med BOLBRO  *** 
1 (BRO IId  29.5.1951—28.08.1962). 

Bolbro Postekspedi4on ændrer sit 
navn den 15.9.1962 4l Odense V og 
nye stempler indføres derfor. Post-
omdelingen fortsæFer herfra Hau-
ges Plads frem 4l 1988, hvor omde-
lingen nedlægges den 23.4.1988 og 
flyFes 4l centeromdelingen i Ta-
rup. 

Her vist på et anbefalet brev sendt fra Bolbro 4l Hellerup den 3.9.1958. Brevet er 
omadresseret og sendt Post Restante ( = skal a@entes på posthuset ) 4l Brædstrup 
ved Århus.  
Porto i perioden 1.4.1957—14.3.1965 = 30 øre + Anbefalingsgebyr i samme periode 
for landsportobreve = 50 øre. Samlet porto = 80 øre.  

Afregningsklip fra Odense V, (Bolbro Postek-
spedi4on) den 29.11.1974 og afstemplet med 

det første ODENSE V *** 2,  
Brotype stempel BRO IId. 
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Bolbro Postekspedi4on flyFede 
fra Middelfartvej 86 (Hauges 
Plads) i 1995, hvor man indreFede 
sig i eks. banklokale sammen med  
(BG) Bikuben, som banken nu hed. 
Her blev man ind4l Bolbro Postek-
spedi4on lukkede den 15. oktober 
2004, e7er at BG og Danske Bank 

fusionerede i begyndelsen af 

2002. 

Her et par tegninger af byggeriet 

fra 1972, hvor Sparekassen Fyn 

etablerede og byggede disse loka-

ler på grunden sammen med Bol-

bro Apotek. 

MIDDELFARTVEJ 115 ( 7) 1995 - 15.10.2004 

 

Manillaseddel vedr.  

FORBRÆNDINGSMATERIALE fra 

Bolbro Posthus 4l  

Odense Postkontor. 

Afsendt den 19.marts 1988 og 

stemplet med  

ODENSE V / *** 3, 

BRO IId. 

          BOLBRO Apotek      BIKUBEN / Bolbro Postekspedition 
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Hemmelige  
bunkere i Bolbro. 

 

Bolbro gemmer og fortæller lidt om 

krigshistorien i Odense under 2. 

Verdenskrig. 
 

BesæFelsen under krigen var præ-
get af mørklægning og lu7alarmer, 
hvor mange borgere måFe 4lbringe 

næFer i kolde beskyFelsesrum, 
mens de allierede fløj over  Odense 
med deres dødbringende last i 
bombemaskinerne . Overalt blev 
der bygget beskyFelsesrum. Mange 
blev indreFet i kælder under huset, 
på skoler og mange andre steder, 
hvor mange mennesker var samlet. 
I perioden 1944—45 blev der byg-
get næsten 5.800 beskyFelses-
rum  / bunkers i beton.  

 

 

 

Kort over Bolbro fra 1945 med BeskyFelsesrum indtegnet.              BILAG 1. 
 = Type  som  stadig findes 
 = Type som er nedlagt / gravet op. 
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Gravet ned i terrænet og dækket 
med jord. Disse beskyFelsesrum 
gav en god beskyFelse mod lu7an-
greb og nogle kan i dag ses omkring 
i landet, her i Bolbro har vi stadig 
enkelte rum 4lbage.  
 

I dag findes der ikke mange af de 
beskyFelsesrum som blev bygget i 
Bolbro omkring 1945.  
Som det kan ses på bilag 1 lå de 
spredt i det gamle Bolbro omkring 

Middelfart Landevej. Højstrup var 
ikke bygget på daværende 4ds-
punkt. 
 

Ud af de 15 stk. som blev placeret i 
Bolbro i 44-45, kan vi i dag finde 5 
stk., resten er nedlagt.  
 

BeskyFelsesrummene er ikke åbne 
i dag for folk, men man kan se hvor 
de ligger og har ligget på kort over 
Bolbro, bilag 1 samt bilag 2. 

Beskyttelsesrummene 
nr. samt deres placering 

N= Nedlagt. 
F = Findes. 

—————————— 

 

 

1 N 

2 N 

3 N 

4 N 

5 N 

6 F 

7 F 

8 N 

 

 

 

9 F 

10 N 

 

 

11 F  
   
 

12 N 

13 N 

14 F 

 

15 N 

BILAG 2. 



 

 

Her et kort over Bolbro fra 2011, 
hvor beskyFelsesrummene er ind-
tegnet med for dem som stadig 
findes og den med  som er ned-
lagt.  
Der blev e7er kortet fra 1945 side 
22 bygget yderligere 2 stk.     på 
hjørnet af Stadionvej / Roesskosvej,  
Juelsmindevej / Jellingevej nedlagt. 
og 2 stk. ved Stadionvej 36 og 

Atle4kstadion, 7 stk. som stadig 
findes. I alt 19 stk. bygget i Bolbro.  

24 
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BeskyFelsesrummene blev bygget i 
2 typer I & II.  
 

Type I er et cirkelformet beskyFel-
sesrum som ses på bilag 3. Her kun-
ne der sidde 50 personer på træ-
bænke rundt langs siden og midt i. 
 
 

Type II er et aflangt rundt rum som 
et rør, kan ses på bilag 3, hvor der 
kunne sidde 30 personer på træ-
bænke langs siden.  
 

Det kan ses på plantegning og foto 
af et sådant rum, bilag 4 & 5. 
Type II kunne udvides 4l det dob-

belte antal (60 personer) ved at for-
længe rummet hvis der var behov 
for det. 
 

I Bolbro blev der bygget 11 stk. af 
type I  ( 50 personer) og 4 stk. type 
II. (30 personer). I alt 670 borgere i 
Bolbro kunne finde plads i bydelens 
beskyFelsesrum. 
 

Som det ses på billede 4l højre. Her 
kan man se hvordan de runde be-
skyFelsesrum blev bygget ovenpå 
jorden, for senere at blive 4ldækket 
med jord som det ses på bilag 3. 
 

Plan beskyFelsesrum Type I  for 50 personer.  BILAG 3. 
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Type I er ved at blive opåført. 

Skilt som var placeret ved beskyttelsesrummene. 
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Plan beskyFelsesrum Type II  for 30 personer.  BILAG 4. 

BeskyFelsesrum Type II  BILAG 5. 
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KANCELLIVEJ / LUNDSGÅRDSVEJ. 
(I dag naturlegeplads) Her blev bygget Type I (Nr. 6 på 

planen). Der var plads 4l 50 personer. 
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DYBDEVEJ 10. ( I dag Børnehuset Bolbro )  
Her på Dybdevej blev der bygget beskyFelsesrum Type II ( Nr. 7 på pla-
nen), som det kan ses på situa4onsplan fra 1953.  
Der var plads 4l 30 personer. 

BESKYTTELSESRUM Type II 
Model rørformet 



 

 

I dag kan man finde 2 typer I som 
ligger Dybdevej 10  (nr. 7) og Dyb-
devej ved s4en 4l Provstegårdssko-
len (nr. 9). E7er Dybdevej 47. 
Type II kan man finde på Kancellivej 
(nr.6) på hjørnet ved legepladssen 
ved Lundsgårdsvej samt på Valhals-

vej 1 (nr. 11). Alle øvrige er nedlagt. 
De sidste som forsvandt var de 2 
som lå ved indkørslen 4l den gamle 
campingplads ved Roesskovsvej (nr. 
4 & 5) nedlagt i e7eråret 2017. 
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                 Dybdevej e7er nr. 47 (NR 9) 

Dybdevej 10. (NR7). 
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VALHALSVEJ 1.   
Her på Valhalsvej blev der bygget beskyFelsesrum Type II ( Nr. 11 på pla-
nen), som det kan ses på situa4onsplan fra 1953. Der var plads 4l 30 per-
soner. 

Valhalsvej 1  (nr. 11)fra 2010 

Valhalsvej 1 (nr.11)fra Februar 2018 

Valhalsvej 1 (nr.11)fra 2010 



 

 

Legepladsen ved s4en fra Rismarksvej 4l 
Højemarksvej. Type II (nr. 14 på planen) 
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Legepladsen ved Rismarksvej —
Højemarksvej (Nr. 14 ) 
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Roesskovsvej indkørsel 4l Roesskovsparken.  
( Tidligere , campingpladsen Bolbro ) Type I  

(nr. 4&5 på planen). I dag er de to beskyFelsesrum nedlagt her i e7er-
året 2017. 

Roesskovsvej med Nr. 4 & 5 

Roesskovsvej her februar 2018 med Nr. 4 & 5 Uernet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses på deFe foto sid-
der man langs vægge i type II, bæn-
kene er fast og monteret direkte på 
betonen.  
Da 2. verdenskrig var afsluFet lå 
beskyFelsesrummene rundt om i 
byen uden nogen form for vedlige-
holdelse.  
Da Den Kolde krig mellem USA og 
Sovjetunionen i 1960érne var der, 
blev de civile bunkere / beskyFel-
sesrum moderniseret.  
Som det kan ses af skrivelse her 4l 
højre,  blev der bygget om, således 
at beskyFelsesrummene nu kunne 
modstå evt. atom—eller kemiske 
angreb. 
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Stadionvej ved Atle4kstadion.  Her på Stadionvej 

ved Atle4kstadion blev der bygget beskyFelsesrum Type II, som det kan 
ses på situa4onsplan fra 2011 (side 24). Der var plads 4l 30 personer. 

Stadionvej 36-bagved.Her på Stadionvej bagved no. 36  

(cirkuspladsen) blev der bygget beskyFelsesrum Type II, som det kan 
ses på situa4onsplan fra 2011 (side 24) . Der var plads 4l 30 personer. 

Stadionvej ved Atle4kstadion 

Stadionvej bagved no. 36. 
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Når de allierede maskiner fløj ind 
over Danmark / Odense, blev der 
blæst lu7alarm. Sirenerne gik i 
gang, en s4gende og faldende hyle-
tone, der varede 1 minut. Når man 
hørte disse sirener havde man 3 
minuFer 4l at gå i et beskyFelses-
rum, hvor man så sad og ventede 
på, om der skete noget, når så sire-
nerne lød igen med en høj konstant 

tone, der også varede 1 minut, be-
tød det at lu7alarmen var forbi og 
man kunne igen komme op og fort-
sæFe dagligdagen.  
I Bolbro blev der opsat 1 sirene på 
Bolbro skole i vinteren 1940. Bilag 6 
samt typetegning af sirenens place-
ring på taget af Bolbro Skole, bilag 
7. 

 

Bilag 6. 
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Tegning som viser standardudførel-
se af sirenerne i Danmark. 
 
Hvis man ønsker at vide mere om 
beskyFelsesrum og bunkere i 
Odense, kan det varmt anbefales at 
besøge Historiens Hus på Kloster-
bakken, ,”det gamle bibliotek” ved 
siden af Skt. Knuds Domkirke, samt 
Bunkermuseet på Kragsbjergvej 99, 
5230 Odense M. 
                   

                   

          

 

            Torben Gregers Rasmussen 

 

Bilag 7. 
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Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 
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Stenhuggervej 23 5230 Odense M , Telefon 6596 3361, brdr.andersen@andersen.mail.dk  



 

 

Middelfartvej 114-116, 5200 Odense V.  
Tlf.66 16 74 99—info@7soveren.dk 

Vi leverer nu mere end 25 år kvalitetssenge 4l skarpe priser.  

Desuden finder du også hos 7soveren:      

Alt i madrasser, topmadrasser, lagner og sengetøj - også i 

speciale mål! 

Garderobeskabe på mål.  Sovesofaer. 

Seniorsenge 
 

 

 - det er os med de 

skæve mål,  

de ærlige priser og 

den gode service! 


