
 

Ved Brande aften tirsdag den 22. januar var det beboerne fra 

Jensen Fløvej og Johannes Hansens Vej, der fortalte personli-

ge erindringer og anekdoter fra vejens liv og historie. 

Murer Knud Wittendorff, Jensen Fløvej, fortalte følgende beretning om de to vejes udvikling 

fra kolonihaver til nybyggerkvarter. 

De to vejes historie går ikke så langt tilbage. Udstykningen blev ud-

ført i 1961. Jeg kan huske fra min tid som dreng, da var det et områ-

de med kolonihaver. Min far havde en have med lidt mere jord til, 

hvor han havde mange jordbær og kartofler, som han solgte til 

"Bellis", som var en grøntforretning, der lå, hvor "Centrum" har ind-

gang i dag. Haven var der, hvor Ib Andersen og Sigurd Lynggård bor 

i dag. Dengang boede nogle folk i deres kolonihavehuse hele året. 

Der var ikke meget plads og meget koldt om vinteren. 

Kommunen havde også et hus af træ, som kunne huse to familier. Huset blev faldt "Den sorte 

barak", i den boede folk, som nok ikke havde for meget til huslejen. Huset var tjæret helt sort. 

Jeg tror, at Ejvind Larsen og Gunnar Hansen (Store Gunnar) var de første, der byggede huse i 

et tilstødende område langs stadion og Ågade. Jeg var selv i lære som murer dengang i 1953, 

og var med til at bygge dem. På Johannes Hansens Vej var det lærer Jørgensen fra Præstelund-

skolen, som byggede det første hus. Men så gik det hurtigt med de andre huse. Grundene blev 

snart solgt, de kostede 6 kr. pr. kvadratmeter, og der var byggepligt indenfor 2 år. Det er et 

godt sted at bo på Jensen Fløvej. De fleste, som bor her nu, er dem, der byggede dengang. Jeg 

byggede selv vores hus. Vi på vejen har kendt hinanden i mange år, set børnene vokse op og 

flyve fra reden., Engang var der 28 børn i gaden. 

Da vi købte grunden, var omfartsvejen planlagt til at gå syd om vores grund, der hvor det nye 

klubhus på stadion ligger; men i dag har den da heldigvis fået en anden retning. 


