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BULBRO

KORT OM LOKALHISTORISK FORENING:
At fremme den almene interesse for Bolbro Sogns historie. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelser, trykt materiale og andre
data uanset medium med 3lknytning 3l Bolbro Sogns historie, borgere, foreninger, virksomheder og ins3tu3oner i for3d, nu3d og frem3d.
At s3lle det indsamlede materiale 3l rådighed for oﬀentligheden e6er de gældende regler for 3lgængelighed i samarbejde med Historiens Hus, Odense.
At formidle Bolbro Sogns historie f.eks. gennem uds3llinger bl.a. på Bolbrodagen – samt via de sociale medier.
Det indsamlede materiale anses som oﬀentligt eje, og dets forbliven som sådant 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 database. Vi formidler historierne ved at deltage på uds3llinger samt fortællinger
om Bolbro. Vi udgiver et årsskri6 3l samtlige medlemmer af foreningen.

ÅBNINGSTIDER I 2019:
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 3l at besøge os.

PLANER FOR 2019:
Første arrangement vi deltager i er på den kommende Bolbro dag den 25. maj
2019. A>oldes ved Føtex og ved Cirkuspladsen, hvor vi være 3lstede med en
lille uds3lling om Bolbro.
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Beretning for 2018.
Lokalhistorisk Forening
Bolbro.
Tak for året, der er gået.
Der er p.t. 29 medlemmer, og vi
håber, der kommer flere til i løbet
af året. – Der er afholdt møder den
første og tredje tirsdag i måneden
(kl. 16.00 – 18.00) med gennemsnitligt 10-12 deltagere.
Møderne starter altid med kaffe og
kage/småkager – og stor tak til damerne, som laver kaffe, bager m.v.
Montren på Bolbro Bibliotek viser
forskellige indsamlede effekter, billeder og andet fra området.
Der har i årets løb været en præsentation af før og nu billeder fra Bolbro samt noget om Bolbro Postekspedition m.v.
Den åbne Facebook gruppe
(Lokalhistorisk Forening Bolbro).
Virker og bliver besøgt. Alle er
velkomne til at bidrage med historier, billeder og anden info.
Vi har i løbet af 2018 deltaget i et
projekt sammen med et par 7/8
klasser fra Provstegårdsskolen omkring temaer fra det gamle Bolbro.
– Projektet har været en stor succes, og vi regner med at fortsætte
samarbejdet i 2019, hvor der på
nuværende tidspunkt ikke er aftalt
det videre forløb. På vores tirsdagsmøder er vi i gang med at sor-

tere en stor mængde materiale fra
Bolbro GIF samt indleverede private billeder m.v. – Vi har i løbet af
året fået lidt materiale fra Bolbro ,
derudover håber vi at få flere private indleveringer fremover.
Ud over at indsamle og registrere
forskelligt materiale fra det gamle
Bolbro er formålet med Lokalhistorisk Forening Bolbro at formidle.
Det skete bl.a. på Bolbrodagen,
hvor vi ved hjælp af billeder og
plancher gav et lille indblik i det
gamle Bolbro. Derudover holdt vi
åben Bunker ved Provstegårdsskolen, hvor vi samlet havde over 200
besøgende , de fleste børn fra skolen. Der var mange besøgende, som
alle fik en god fortælling af Bunkermuseet i Odense.
Vi har åbnet en ny hjemmeside
(www.bolbrolokalhistorie.dk) hvor
alle kan se hvad der er og sker i vores lille forening. Facebook:
Lokalhistorisk Forening Bolbro
Vi har holdt møde med Historiens
Hus om det fremtidige samarbejde,
som vi forventer os en del af.
Til slut vil vi takke vore sponsorer
samt alle, som på forskellig måde
har bidraget til et godt år for Lokalhistorisk Forening Bolbro.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet i
året der er gået.
Torben Gregers Rasmussen
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BOLBRODAGEN DEN 23.JUNI 2018. Torben G. Rasmussen
Lokalhistorisk Forening Bolbro
deltog igen i2018 på Bolbrodagen.
Denne gang havde vi lavet et samarbejde med Bunkermuseet i Odense, hvor vi ville åbne en af de gamle
bunkere i Bolbro.
Derudover havde vi lavet en byvandring i det gamle Bolbro, hvor vi Vi fik lejet nogle bænke, således
gik en tur og fortalte lidt om det man kunne sidde langs væggen i
gamle Bolbro fra 50-erne blandt denne type bunker (rørmodel).
andet.
Da vi har et rigtig godt samarbejde
Bunkeren som vi fik lov til at åbne med Provstedgårdskolen, inviterede
er den som ligger ved Provsted- vi de klasser som havde lyst til at
gårdskolen og gangstien fra Dybde- besøge bunkere om fredagen før
vej til skolen.
Bolbrodagen. Der kom lidt over
125 børn fra skolen som fik fortalt
Vi havde i samarbejde med Bunker- af folk fra museet, hvordan det var
museet. et par dage før klargjort der i slutningen af 2. verdenskrig
bunkeren, da den var fyldt med med hensyn til ophold m.v . I en
masser af affald.
sådan bunker.
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På selve Bolbrodagen om lørdagen
var vi tidligt i gang. Vi havde lånt et
stort telt hos Bolbro Kirke, hvor vi
kunne stå sammen med Bunkermuseet. Kl. 10. var vi klar og i løbet af
dagen kom der ca. 90 i alt for at se
og høre om de hemmelige bunkere i
Bolbro. Bunkermuseet stillede med
5-6 mand samt forskellige genstande som blev brugt under ophold i
bunkerne.
Senere på dagen skulle der være
byrundtur i Bolbro. Der var fællessamling foran Føtex på Middelfartvej. Her var der ca. 50 personer som
deltog i denne rundtur i Bolbro og
som man kan se på kortet ved siden
af kom vi godt omkring. Hele turen
varede ca. 1½ time og mange fik sig
en god fortælling med hjem om det
gamle Bolbro. Måske gentager vi
rundturen en anden gang.
Vi fra Lokalhistorisk Forening Bol-

bro deltog ikke i det arrangement
som blev holdt ved Føtex dagen
igennem, da vi var placeret ved
bunkeren på Dybdevej. Vi havde
dog et fint besøg samt en rigtig god
dag sammen med medlemmerne fra
Bunkermuseet.
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Lidt billeder fra Bunkeren på
Dybdevej.
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Billeder fra Bolbrodagen ved Bunkeren på Dybdevej samt fra Føtex.
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HISTORIER FRA DET GAMLE BOLBRO Jette Kristensen
Lundsgårdsvej
Trækken fra rulleforretningens dør
mærkede jeg dagligt, når jeg som
lille pige i slutnigen af 50'erne og
overbo til forretningen på Lundsgårdsvej 33 aflagde ejeren Harriet
et besøg. Med næsen trykket flad
mod ruden i døren oplevede jeg en
dag mere tydeligt og ubehageligt
kulden end ellers. En gammel dame
i gaden var død. Damen plejede jeg
at vinke til, når min mor og jeg gik
ned i Bolbro for at handle. Nu lå
hun i den hvide kiste i rustvognen,
da den og et langt ligtog passerede

blot få meter fra huset. Det føltes
som tiden gik i stå, da de mange
sortklædte og alvorlige mennesker
langsomt fulgte kisten til kapellet.
Idag omkring 60 år senere, mærker
jeg stadig den uhyggelige stemning,
når jeg tænker på oplevesen.
Jette
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”En begravelse”

HISTORIER FRA DET GAMLE BOLBRO. Allan Nielsen
Slagtermester Busch

Ismejeriet på Middelfartvej

Slagteren var en stor kraftig mand
med kun een hånd og en klo hvor
den anden hånd skulle have siddet.
Han håndterede kødet og stegene
der var i forretningen som om han
var født med kloen på. Vi børn syntes han var frygtindgydende. Havde
han engang været sørøver? eller
havde han været oppe at slås med et
rovdyr der havde ædt hans hånd?
Han boede oven på sin forretning, hvor han efter fyraften sad på
altanen og røg og så ud over Hauges Plads og måske drømte om sin
anden hånd.

Om søndagen stod vi børn og voksne i en lang kø ind til ismejeriet.
Nogle havde en kande i hånden,
andre en skål. Det var fløde og flødeskum der skulle hentes til desserten eller lagkagen. Det var før køleskabet og fryseren havde gjort indtog i de små hjem. Fløde afsætningen foregik ved nedkøling med is.
Det havde især betydning for ismejerier der også drev mælke og smør
udsalg. Nogle familier havde anskaffet et ”isskab” hvor der ca. en
gang om ugen kom en varevogn
med isblokke fra ”Cold Stores”.
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HISTORIER FRA DET GAMLE BOLBRO. Allan Nielsen
Kul & koks handler
Middelfartvej
Købmand Rasmussen

H.V. Hansen Middelfartvej 119B.
Når vi var ved at nå bunden af kulkælderen op til en søndag kunne jeg
få besked på at hente en sæk kul
eller koks på Middelfartvej. ”Husk
endelig ikke tørvebriketter” sagde
min far, ”de lugter”! Tørvebriketter
var sammenpressede plantedele der
når de var våde lugtede fælt. Det
var før fjernvarmen og oliefyr. I de
fleste hjem i Bolbro var varmekilden i stuen en kakkelovn. For en
skoledreng var det hårdt at køre
sækkevognen hjem med en stor
brun hessiansæk med koks.

Duften af friskmalet kaffe nåede
helt ud på gaden. Inde i butikken
hos Købmand Rasmussen drejede
hjulet fra kaffemøllen rundt og malede de dyrebare bønner til den sorte drik. Der krævedes endnu rationeringsmærker for at købe kaffe, og
min mor havde sagt ”pas godt på
mærkerne og køb kun 100 gram”.
Lyden fra kaffemøllen blandede sig
med mel og sukkerskufferne der
blev trukket ud og ind. Brun sæbe,
spegesild i tønder og Spejderhagl i
glas. Når jeg hentede varer for min
mor kunne det være en god dag når Huset på Middelfartvej 119 B har
jeg blev budt på et Spejderhagl af huset andre erhvervs forretninger ud
over Bolbro Brændselsforretning.
købmanden.

Middelfartvej med Bolbro Brændselsforretning i nr. 119B. Reklame fra
firmaet ses på muren ved siden af kiosken med Hjemmets reklameskilt.

12

Fra 1943 til 1945 var der i en del af
stueplanen Bolbro Postekspedition.

Her et billede af familien som
havde Bolbro Brændselsforretning på Middelfartvej 119 B.
Reklamenskiltet ved hoveddøren
(gavlen af huset) har tlf. 3379.

Middelfartvej 119B fra omkring 1949. I gavlen af huset kan den karakteristiske hoveddør med den stor bue foroven, som på ovenstående billede.
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HISTORIER FRA DET GAMLE BOLBRO – ”TRÆHUSENE”
og ROESSKOVSVEJ 83. Torben G. Rasmussen
Voksede op i Bolbro, hvor min mor
og far boede hos min farmor på
hjørnet af Roesskovsvej 83 og Tirsvej i den såkaldte gamle del af Bolbro - ”Træbyen”. Boede i Bolbro
indtil vi i 2000 flyttede til den anden ende af Odense.
Min farfar havde bygget eget hus
omkring 1925. Tiden efter første
verdenskrig var ikke så spændende.
Der var mangel på boliger i Odense,
og da det blev muligt at bygge nyt
ude i Bolbro, slog min farmor og
farfar til, købte en grund for 500 kr.

som Odense Kommune solgte.
Her startede de med grunden som
kolonihave, medens farfar byggede
huset. Han var en erfaren jernbinder
og var med til mange store byggerier med betonkonstruktioner rundt
om i byen, hvor der skulle bruges
dygtige betonfolk samt folk med
erfaring inden for denne form for
byggeri. Samtidig var han dygtig
med sine hænder og byggede huset
af de materialer, som han kunne
skaffe fra diverse byggepladser.

Roesskovsvej 83. I begyndelsen blev der bygget et lille havehus,
således at de kunne bruge grunden som kolonihave.
Her ses de foran havehuset, Jørgine & Sophus Rasmussen med to af
deres børn, Olivia og Svend, senere kom der yderligere tre til. Egon,
Erik (min far) & Elmer.
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Roesskovsvej 83. Byggesag 478 fra 1924—25. Skrivelse fra Bygningsinspektøren i Odense vedr. godkendelse af tegninger samt byggeattest
på 15 kr. udstedt den 19.5.1926.
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De første bygningstegninger på huset Roesskovsvej 83, indsendt og
godkendt af Odense Kommune. Herunder huset som det så ud med
træbeklædning udvendigt, da farfar havde bygget det færdigt i 1926.
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Da midlerne blandt nybyggerne var
små, havde man ikke råd til at bygge husene af mursten, derfor havde
kommunen fået tilladelse fra indenrigsministeriet til at opføre 30 træhuse, mod at de kun måtte stå i 15
år, herefter skulle de fjernes.
Husene blev senere pudset, og nogle fik sat en ½ sten omkring. Alle
husene står der den dag i dag. I alt
105 huse blev opført. Der blev tinglyst servitutter på husene, hvor der
skulle ændres på adgangsforholdene
til 1. sal, isolering af husene, og
spærkonstruktionerne skulle eftervises for at få ophævet servitutten på
de enkelte træhuse, hvilket skete i
slutningen af 1970erne.

Øverst et billede af min farmor &farfar da de havde sølvbryllup den
2.5.1936 hvor huset endnu ikke er pudset, men beklædt med træ.
Herunder hele familien med deres 5 børn samt det første barnebarn.
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Vores hus fik farfar sprætpudset,
inden han døde. Herefter boede farmor i huset, og da min far og mor
blev gift og ikke havde noget sted at
bo, flyttede de ind i huset, hvor de
passede min farmor, da hun efterhånden havde svært ved at klare sig
selv. Jeg blev født i november 1948,
og min farmor døde i december
1948, hvorefter min far og mor købte huset efter aftale med min fars
øvrige fire søskende.

Huset var med en kakkelovn, som
skulle fyldes med koks. Jeg hadede
at hente koks ude i baghuset om
aftenen, når det var mørkt.
Men det var jo den eneste varmekilde, vi havde. En rist i loft / etageadskillelsen gjorde, at der kom lidt
varme op på 1. sal, hvor der var 2
værelser.
I juni 1938 ansøger min farfar om
tilladelse til at indrette wc og badeværelse i en del af bagbygningen. Arbejdet blev udført af Gas&vandmester Carl Christensen i
Vindegade.
Den 24.december 1938 udstedes
der byggeattest på 2,50 kr for denne ombygning.

Farfar havde, som han skulle, afleveret en kloaktegning i 1938 med kloakken indtegnet med rødt, som det ses.
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Ligeledes ansøgte farfar i 1940-41
om tilladelse til tilbygning af vindfang som vist på tegningen herover
med rødt.
Her kan man også se at adgang trappen til 1. sal er i enden af køkkenet.
Huset blev samtidig spræt-pudset i
dag stænk-pudset. Som det stadig er
den dag i dag.
Her til højre skrivelse fra Bygningsinspektøren i Odense til Bygningskommissionen om at Indenrigsministeriet har forlænget nedrivningen af
de 105 træhuse fra 20.juli 1940 til 1.
januar 1960.
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I forbindelse med tidsfristforlængelsen af nedrivningen i januar 1960,
blev der stillet nye krav vedr. adgangsforhold til 1. sal. I maj 1960 indsendte min far et brev til Odense kommunes bygningskontor, hvor han
ansøger om at ændre trappeforhold til 1. sal. Der blev udarbejdet tegninger af hr. Sigurd Jensen og tilladelsen blev givet. Herefter blev trappen
til 1. sal flyttet fra køkkenet og nu hen i gangen fra køkken til stue. Et
større projekt der omfattede flytning af vægge m.v.
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Tegninger som viser at trappen til 1. sal er flyttet hen i gangen.
Det betød ombygning af stueplan og 1. salsplan med dertil byggerod i
en længere periode. Fristen for nedrivning blev nu forlænget til 1978.
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Kopi af skrivelse den 15. maj 1979 fra Odense
Bygningsvæsen til Odense byret 3. afdeling om
aflysning af deklarationer vedr.
Roesskovsvej 83.
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I 1978 skulle der
igen laves forbedringer på træhusene.
Der skulle så eftervises
at
spærkonstruktioner
samt isolering af
huset opfyldte gældende krav.
Der blev igen udarbejdet projektmateriale med dertil hørende efterisolering
af huset.
Da disse forhold
blev godkendt ophævede
Odense
kommune servitutten på Roesskovsvej 83, som derved
var uden anmærkninger med hensyn
til nedrivning.

De tidlige drengeår på Roesskovsvej husker jeg som værende gode
med masser af børn, som vi kunne
lege med. Fodbold spillede vi på
Tirsvej imellem træerne, og om vinteren løb vi på skøjter på Roersdam.
Om vinteren havde jeg tit rim på
dynen om morgenen, når jeg skulle
op. Isolering var ikke opfundet dengang. Nogle gange havde vi en lille
petroleumsovn, som stod og brændte, men min mor var ikke glad ved
dette af hensyn til evt. kulilte. I
køkkenet var der 2 gasapparater ,
hvor vi skulle lægge ti øre i gasautomaten i den lille madkælder, når
vi skulle have gas. Min far var syg,
havde sclerose fra jeg var 8 måneder, derfor gik han ikke på arbejde,
sad altid i sin rullestol.
Min mor var nådlerske, syede sko
på Tigersko i Kocksgade senere Tigergården i Nørregade, men fik lov
til at sy hjemme af den gamle direktør Petersen, således at hun samtidig
kunne passe min far. Min mor opnåede at holde 25 års jubilæum på
Tigersko.
Jeg begyndte i Bolbro Skole, hvor
der dengang startede 7 nye førsteklasser til august med børn fra Bolbro området, heriblandt også en del
fra Bolbro Børnehjem. Efter anden
klasse blev vi slået sammen med
andre klasser, da mange af eleverne
nu skulle på den nye Højstrupskole,

og da jeg boede på den anden side
af Middelfartvej, hørte jeg til Bolbro Skole.
Her var altid masser af unge mennesker, når man kunne løbe på isen.
I starten løb jeg på skøjter, som
skulle skrues på et par gummistøvler. Senere fik jeg min mors aflagte
skistøvler, og først flere år senere
fik jeg lov til at købe et par brugte
kunstløberskøjter, som jeg havde
tjent til ved at gå med aviser. Det
var lige sagen, nu gik det over stok
og sten på isen.
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Roersdam er jo en dejlig plet med 3
øer, som vi kunne løbe rundt om,
når der blev leget fange. Samtidig
var der lys om aftenen. Opsynsmanden gik der, og selv om han kun
havde en arm var der respekt om
ham. Når han sagde et eller andet,
så gjorde vi det. Ligeledes kunne

der kælkes og løbes på ski, da der er
stejle bakker i anlægget. Jeg kælkede altid og løb på skøjter, når isen
kunne holde.
Om sommeren, når vi ikke gik i
skole, var der Friluftsbadet, som jeg
ofte gik over i, for at få en dukkert
sammen med gutterne.
Vi legede også tit i ”skoven” omkring campingpladsen, hvor der var
mange telte samt forskellige nationaliteter. Et efterår kom der en del
”zigøjnere”, som fik lov af
”camping-fatter” til at være der,
men da det blev vinter måtte de finde et andet sted at være.
På hjørnet ved campingpladsen havde ”camping-fatter” et lille ishus,
hvor vi en gang imellem kunne købe en rundt ispind til 10 øre.
Senere lukkede campingpladsen og
kom ud på Hjallesevej.

24

Når jeg ikke var til fodbold, skulle
jeg hjælpe med at passe haven samt
huset derhjemme. Min far viste mig
meget tidligt, hvordan man rettede
gamle bøjede søm ud, således at de
kunne bruges igen, når noget på huset skulle repareres. Vi havde masser af gamle søm i alle mulige og
umulige størrelser, et stykke af en
togskinne ca. 30 cm og en hammer,
så var det nemt at lave lige søm.
Da jeg omkring 12 års alderen fik
en cykel, lærte jeg med det samme,
hvordan man lappede cykel samt
stramme kæden m.v. Sådan nogle
ting kunne man selv klare, uden det
kostede noget.
Om efteråret fik vi altid en kasse
høstsild, som min far kunne tage
hovederne af, rense dem, inden de
blev saltet ned til vinterforråd. Her
kunne min mor så lave forskellige
retter med sild til os.

Haven skulle lægges an om foråret.
Min far sad i sin rullestol og dirigerede mig, når der skulle graves og
rives, spændes snore og laves render, sås gulerødder, salat og agurker
og meget andet. Der skulle sættes
løg og lægges masser af kartofler.
Vi var næsten selvforsynende med
grøntsager, ellers fik vi gerne fra
mormor og morfar ude fra Hedvigslund. De havde jo en kæmpe køkkenhave, som vi nød godt af. Vi
havde også tre solbærbuske, som
skulle plukkes, det var ikke lige det,
jeg syntes var mest sjovt. Det tog
altid lang tid, men til gengæld kunne min mor køre ind til Odense
Konservesfabrik og sælge bær, således at vi fik penge til noget andet.
Da vi boede på en hjørnegrund, var
der en meget lang hæk, som skulle
klippes på begge sider.
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Her kom morfar heldigvis og hjalp
min mor. Jeg skulle rive affaldet
sammen og putte det i skidtkasserne, som morfar havde fået leveret til
os.
Han jo var ansat ved renovationen
og kendte dem, som kørte i vores
område, så det var nemt at få leveret
8-10 tomme kasser til hækafklip og
derpå komme af med skidtet.
Jeg havde også skolehave, for det
havde vi alle i skolen. Selvom jeg
havde den store have hjemme på
Roesskovsvej, så var det sjovt med
skolehaven også, for her kunne man
få præmie for godt arbejde. To gang
lykkedes det mig af få disse præmier.
Når vi skulle besøge mormor og
morfar samt andre af min mors og
fars familie og venner foregik det
altid ved, at vi gik, og min far blev
skubbet i sin rullestol.
Til pinse var det tradition, at vi

skulle drikke morgenkaffe hos mormor og morfar på Hedvigslund, så
det var tidligt op med fine nye
shorts, hvis vejret var godt, herefter
en lille rask travetur på ca. 1 time
og vi var på Hedvigslund i den anden ende af byen.
Det var ikke noget problem, min far
og jeg har tit gået til Hedvigslund,
hvor jeg skubbede ham ned omkring Odense Havn og ud ad Windelsvej. Vi satte en sport i at klare
det på under en time.
Hjemturen om aftenen var aldrig så
sjov, men vi skulle jo hjem igen..
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Om sommeren besøgte vi ofte min
moster Grethe og Onkel Christian i
deres sommerhus i Dalbybugten.
Når det var skoleferie, var det frem
med cyklerne. Så kørte vi til Dalbybugten, og jeg måtte være der i
mange uger sammen med min moster og onkel samt deres to piger.
Enkelte gange kom min mor og far
på besøg, når de fik kørelejlighed
med onkel Christian, som havde en
motorcykel med sidevogn.
Jeg gik til præst i Bolbro kirke hos
pastor Finn Poulsen og blev konfirmeret den 7. oktober 1962. Vi havde telt i haven, vejret var godt, og
jeg havde en god dag. Min mor havde arrangeret, at der kom en kogekone, som lavede maden.
Jeg fik blandt andet en ny cykel af
min mormor og morfar samt noget
værktøj, da jeg gerne ville i tømrerlære og godt kunne lide sløjd i skolen. Da jeg blev lidt ældre skulle jeg
hjælpe med at kalke huset samt male alle døre, vinduer og udvendigt
træværk. Morfar og min onkel Kaj
fra Stige kom altid og hjalp. Det var
et stort arbejde at kalke et sprætpudset hus, til gengæld holdt det længere end almindeligt glatpudsede huse.
Da jeg så kom i tømrerlære og fik
lidt erfaring i dette arbejde, begyndte jeg at lave nye udvendige døre til
kvarteret. Jeg havde for mine sparepenge købt en høvlebænk til vores

lille værksted, og her kunne jeg så
arbejde, når jeg havde fri. Jeg skiftede hoveddøre og bryggersdøre hos
mange i den del af Bolbro. I 1960
havde vi fået bygget trappen til 1.
sal om.
Der blev lagt fjernvarme ind, og
senere hjalp jeg med at skifte de
indv. døre og køkken ud for min
mor. Min far døede, da jeg var godt
18 år, så nu var der kun min mor og
jeg til at passe de daglige ting. Senere da jeg var færdig med at læse,
fik jeg lavet tegninger og beregninger af huset samt de bærende konstruktioner og servitutten fra dengang huset blev bygget, fik vi ophævet, da de krav som kommunen
stillede var opfyldt.
Det var godt for min mor, at der
ikke var krav om yderligere.
Min mor .
Ruth
Rasmussen til
frokost på R3
hvor hun arbejde til hun
stoppede på
grund af alder.

Da min mor blev alene, fik hun efterfølgende en uddannelse som sygemedhjælper og fik arbejde på
Odense Sygehus, hvor hun var på
R3, indtil hun stoppede på grund af
alder.
Torben G. Rasmussen
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Vi har deltaget og medvirket i flere
projekter med børn fra 4, klasse til
og med 8 klasse. Ført dem rundt til
fixpunkter i Bolbro som hvor, stod
Er historie absolut så kedelig som Odinstårnet, og hvad skete der her?
mange børn synes?
Til Bolbro gamle børnehjem, Bolbro skole, kirken, de første træhuse
Historie er noget med årstal og fak- i Bolbro og andre steder.
ta fra gamle dage, som man kan få
brug for at kende til, hvis man skal De fleste kan lide at høre gode forvære historiker, arkæolog eller læ- tællinger, og både i de små og i de
rer og ”det kan være meget kede- store klasser. Historiske fortællinger
ligt”
er skrevet eller fortalt på baggrund
af indsigt og indlevelse i den fortid,
Sådan opfattes historie af mange de handler om.
elever i folkeskolen.
Henny fra vores forening beskriver
Når det drejer sig om lokalhistorie meget dramatisk og indfølende,
er det trods alt tættere på den enkel- hvordan hun oplevede da Odinstårte elev, og her har eleverne mulig- net blev bombet december 1944, da
hed for at komme ud og se, lugte og hun var en lille pige og boede få
røre ved den historie som er lige hundrede meter der fra.
uden for klasseværelset.
Også beskrivelserne af livsformen
Bolbro Lokalhistoriske Forening om moren der gik hjemme, børnene
har med lærere fra Provstegårdssko- der legede på gaden, de små lejliglen et fint og frugtbart samarbejde heder uden badeværelse, huse med
om de gode historier som Bolbro lokum i baghaven og det ugentlige
sogn byder på.
bad på skolen, hvor pedellen skrubbede drengene med træuld på rygPå baggrund af ”Den åbne sko- gen.
le” (Folkeskolereformen fra 2014)
er der mulighed for at inddrage om- Vi har set engagerede og interesseverdenen. Det kan ske ved samar- rede elever fremlægge deres opgabejde med lokale organisationer ver
på
power
point
og
som f.eks. Lokalhistorisk Forening ”lommefilm”. Måske har de ændreBolbro.
de livsvilkår gjort indtryk?

Vores samarbejde med
lokale institutioner
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Den kolde krig rykkede tæt på da vi
fik mulighed for sammen med medlemmer fra Bunker-museet i Odense
at åbne en gammel koldkrigs bunker tæt ved Provstegårdsskolen.
Ca. 200 børn samt 60 voksne kom
med ned i det kolde, klamme rum
og fornemmede hvordan det måtte
have været at sidde under jorden og
vente, endda uden digitale medier
som en ipad eller en smartphone, til
det var sikkert at komme op til jordens overflade igen.

rie, og disse resultater har kunnet
ses på fotos og billedplancher, der
har været udstillet på Bolbro Bibliotek.
Vi har haft et succesfuldt foredrag
med stor tilslutning og debat, en
aften om Bolbro børnehjem (der nu
er katolsk friskole). To tidligere elever fra Bolbro børnehjem fortalte
om deres barndom og ungdom, og
de problemer det var at være
”børnehjemsbarn.”

På biblioteket har vi en permanent
Samarbejde med Bolbro Bibliotek. udstillingsmontre, hvor der er skifBolbro Lokalhistoriske Forening tende udstillinger om Bolbro før og
har arbejdet sammen med Bolbro nu.
Bibliotek
Medarbejderne har været positive
og Provstegårdsskolen om histori- for at biblioteket åbnes ud mod loske emner som, ”at være barn i kalsamfundet med intentioner om at
1950`ernes Bolbro”, hvad lavede arbejde tættere sammen med os og
man i fritiden, hvordan legede lokale brugere og ildsjæle, samtidig
børn? To 5. klasser fra Provste- med at nye muligheder introducegårdsskolen har i undervisningen res.
Allan Nielsen
arbejdet med emnet Bolbros histo-
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Derfor skal elever arbejde
med lokalhistorien
Hvis elever skal blive kvalificerede
bruger af fortiden, og dermed opnå
en kvalificerede historiebevidsthed,
må de kunne se, at det, de beskæftiger sig med, har relevans for deres
livsverden. Relevans har stor betydning for, om elever husker. De skal
kunne relatere det til deres livsverden.
Der er ofte en stor lyst blandt elever
i folkeskolen til arbejde med det
”lokale” og lokalhistorien. Større
elever er ofte selv glade for at indsamle informationer, der kan dokumentere deres egen histories udvikling.
Elevarbejde om Odinstårnets fald samt det
Når der samarbejdes med Bolbro
lokalhistorie, opnår eleverne en
øget og vedvarende interesse for
historie, og bliver mere bevidst og
opmærksom på historiske spor i deres hverdag.

gule hus / røde tag, som Henny fortalte
om til eleverne på Provstedgårdskolen.

tårnet styrtede sammen lå jeg i min
seng og sov. Min seng stod under
vinduet og da alle ruder gik itu var
der glasskår på min dyne .

Venlig hilsen Camilla Lærer på Min mor blev meget bange og vi
vidste ikke hvad det var , for det var
Provstegårdskolen.
meget mørkt den vintermorgen den
——————————— 14 december 1944.
En lille historie:
Min mor fik dynen med glasskår
Da Odins tårnet faldt.
væk fra min seng , og jeg var heldigvis ikke kommet noget til.
De 4 huse på Middelfartvej var tæt
Men det var en væmmelig oplevelpå tårnet.
Jeg er født og opvokset i et af huse- se.
Henny Møller
ne. Den morgen kl . 6.16 da Odins
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Middelfartvej 114-116, 5200 Odense V.
Tlf.66 16 74 99—info@7soveren.dk
Vi leverer nu mere end 25 år kvalitetssenge 3l skarpe priser.
Desuden ﬁnder du også hos 7soveren:
Alt i madrasser, topmadrasser, lagner og sengetøj - også i
speciale mål!
Garderobeskabe på mål. Sovesofaer.
Lækre lænestole i høj kvalitet.
Seniorsenge

- det er os med de

skæve mål,
de ærlige priser og
den gode service!

