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Et årti i bevægelse

Historie er summen af tusindvis af historier. Dette er én historie, 
oplevet i Odense dengang i 1970’erne. Andre har set byen, verden 
og tiden med helt andre øjne.

Uomtvisteligt er det, at Odense ved årtiets begyndelse havde 
163.000 indbyggere.

Heraf boede 102.000 mennesker i det ”gamle” Odense.
De øvrige 61.000 blev indlemmet den 1. april 1970, da Odense 

opslugte en halv snes forstadskommuner.
For mange odenseanere blev livet vendt op og ned gennem et 

hektisk årti med oliekrise, butiksdød, arbejdsløshed, nedrivninger, 
gadekampe, hippier, rødstrømper og bløde mænd, kollektiver, 
græsrodsbevægelser og studentermarxisme.

1970’eme var græsrodsbevægelsernes årti. De skarpe holdnin
gers årti. Mange blev venstreorienterede; andre blev fremskridts
folk.

Odense dengang i 70 ’erne er en personlig odyssé i ord og bille
der. Bogens forfatter var selv øjenvidne til de fleste af de begiven
heder, som bogen omhandler.

Bogen beretter om nogle af brændpunkterne og om det tidstypi
ske. Den skildrer, hvordan det nye mødte det gamle; hvordan nye 
vinde ville blæse benene væk under det bestående. Både fra højre 
og fra venstre.

Den handler også om en by, der skiftede udseende. Om byggeri, 
der faldt for byplanlæggernes bulldozere, og om det nye, der 
erstattede det gamle.

Der findes talrige andre aspekter af byens historie i 70’eme. De 
må beskrives af dem, der så og oplevede noget andet.....

7





Odense 1971

Beretningen om 1970’erne begynder i 1971, det første år i det 
ottende årti i det tyvende århundrede.

Det var det år, da tre amerikanske rummænd kørte i bil på 
Månen. Og det var året, da amerikanerne meddelte, at 65.000 af 
deres egne soldater indtog narkotiske stoffer i Vietnam.

Det var det år, da en flok københavnske hippier og slumstormere 
besatte en nedlagt kaserne og oprettede Fristaden Christiania.

Det var det år, da Folketinget besluttede, at danskerne skulle 
stemme om at blive medlem af EF.

Og det var året, da en ukendt advokat, Mogens Glistrup, lamme
de de gamle partier, da han i fjernsynet frækt fremviste sin træk
procent på nul.

Det var også det år, da gravemaskiner gjorde plads til et nyt uni
versitetsbyggeri sydøst for Odense.

Det var året, da Magasins nye glashus over for rådhuset og dom
kirken fik kommunens skønhedspræmie.

Og det var året, da Odense Byråd besluttede at forkæle den store 
generation af efterkrigsyngel med et fritidshus i den nedlagte 
badstue på Østre Stationsvej og et Folkets Hus i Bl909’s tidligere 
klubhus i Kochsgade. ”Alle er velkomne, lige fra flippere til rocke
re”, sagde en talsmand for den fremstormende ungdom.

Hele 38 små selvstændige købmænd forsvandt i 1971 ud af 
vejviseren. Odenseaneme fik indkøbscentre og supermarkeder til 
gengæld. Rosengårdcentret, et overdækket forbrugsmekka baseret 
på bilister, åbnede samme år. Med 60 specialbutikker og et lav
prisvarehus kaldte centret ved Ørbækvej sig det største i Nord
europa.

Industrien lønnede ca. 20.000 odenseanere, et tal i evig stigning. 
Arbejdsløshed var et ord fra et ljemt årti, ligesom polio og tuber
kulose. Den vestlige civilisation havde sejret, også i Odense.

Fra de tre Odense-gymnasier stormede over 400 studenter ud for 
at erobre verden. Mere end dobbelt så mange som ti år tidligere.

Socialdemokrater styrede byen. Det havde de gjort siden 1937. 
En tidligere nitter på Odense Staalskibsværft, Holger Larsen fra 
Windelsvej, regerede på rådhuset. Danmark var blevet for folket.

En ny Folkevogn, Danmarks mest solgte bil, kostede 24.000 
kroner hos SMC på Middelfartvej.

Side 8:
Thomas B. Thriges Gade 
tromlede sig gennem Odenses 
bymidte og efterlod store ar i 
bybilledet. På billedet fra 
sommeren 1970 er Brockmann- 
bygningen til højre for rådhuset 
endnu ikke jævnet med jorden. 
Der graves ud til Sparekassen 
Fyns højhus på Fisketorvet. 
Bygningen ”Albaniborg”, 
der hang sammen med Albani 
Kirke, er netop sunket i grus.

9



Odenses indbyggertal steg på én dag - den 1. april 1970 - med 61.000. Den dag blev forstæderne 
fusioneret med Odense. Her afleverer sognerådsformanden i Paarup Kommune, Lennart Larson, 
sin kassebeholdning til Odenses borgmester Holger Larsen. Foto: Stadsarkivet.

Odense Centrum i begyndelsen af
70 ’erne. Nørrebro-kvarteret bestod 

stadig. Kort: Lokalhist. Bibi.
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Odense havde i begyndelsen af 
70 ’erne tre herrehåndboldhold 

i den øverste række. Her mødes 
Bolbro og Stjernen 

i den nye Odense Idrætshal.

Dinesca i Nørregade diskede op med et halvt kilo oksesteg for 7 
kroner. Og en høkerpilsner løb op i 1 krone og 68 øre.

Byggematadoren Jens Preben Koch lokkede med ny forstadsvilla 
til 9.000 kroner i udbetaling og 800 kroner om måneden. Også ar
bejderfamilier blev nu parcellister.

Aviser kunne arbejderbevægelsen dog ikke drive. Den fynske 
udgave af Aktuelt gik i 1971 nedenom og hjem.

Fyens Stiftstidende var blevet Fyns største dagblad. Den konser
vative avis i Jernbanegade havde overhalet landmændenes Fyns 
Tidende og købt den op. Om søndagen var de gamle fjender fusio
neret i en fælles avis ved navn Morgenposten.

Boldklubben 1909 vandt pokalfinalen i 1971 og var eneste fyn
ske hold i den øverste række. Holdets mest kendte spillere hed 
Viggo Jensen, Bent Outzen, Mogens Berg og Mogens Haastrup. 
OB og B1913 spillede begge i 2. division.

Endnu bedre gik det for håndboldspillerne i den nye Odense 
Idrætshal. Odense stillede med hele tre herrehold i den fineste ræk
ke: Stjernen, Bolbro og Tarup-Paarup.

Otte biografer fristede odenseanerne. Seks inde i byen: Kino, 
Fønix, Palads, Grand, Folketeatret og Camera 2. Og to ude i for-
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stædeme: Apollo i Bolbro og Imperial 
i Dalum.

En ny genre fyldte biografsalene: 
”Autentiske samlejescener, lesbiske 
kvinder, pigen og dyret,” lokkede re
klamerne foran Grand i Benediktsgade. 
Pornoen var givet fri.

Alt var tilladt, og intet var umuligt, 
dengang 60’eme blev til 70’erne.

Der var otte biografer i Odense 
i begyndelsen af 70’erne. Apollo på 

Middelfartvej var opkaldt efter lysets 
gud og var flygtig som lyset; 

den lukkede i 1977. 
Også Palads i Vestergade (billedet 

til højre) er siden forsvundet.
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Effektiv byfornyelse: På det øverste billede fra marts 1970 er husrækken på Fisketorvet stadig intakt. 
På det nederste billede fra november 1970 er fire huse forsvundet. Foto: Stadsarkivet.
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Nu blomstrer Odense

Odense så fremad i de tidlige 1970’ere. Den ville være en moderne 
metropol med firesporede motorgader og tårnhøje skyskrabere, og 
den ville strække sine villakvarterer ud i alle verdenshjørner.

Bymidten lugtede af 1er og dampende asfalt.
Bulldozere arbejdede for fuld kraft med at rive ned. Gamle leje-

Amerikansk arkitektur i Odense: 
Sparekassen Fyns pengetank 
(senere Bikuben) på Fisketorvet. 
Foto 1974, Stadsarkivet.
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Procol Harum fra England var en 
af de mange kendte rockgrupper, 

som spillede i Fyens Forum. 
Foto: Niels Nyholm 1974.

kaserner og små byhuse med koldt vand i haneme og lokummer i 
gården veg for fremskridtet, moderne boligblokke i beton.

Fattigkvartereme omkring H. C. Andersens Hus og Skulkenborg 
var allerede en rygende ruinhob.

Nu skulle også sømands- og værtshuskvarteret Nørrebro jævnes 
med jorden.

På Fisketorvet knælede Sparekassen Fyns 100 år gamle bygning 
som et appendix til et nyt 11 etagers højhus.

Det trekantede Fisketorv var blevet en nedkørsel til en under
jordisk parkeringsplads.

Bag rådhuset faldt et bygningskompleks med den kendte restau
rant Brockmann. Pladsens eneste overlevende var en ruin af en 
middelalderkælder, som byens turister i dag opfatter som et min
desmærke over de voldsomme bombardementer, krigen synes at 
have påført byens kerne.

Det gik fremad.
“Nu blomstrer Odense”, lød handelsstandens slogan.
En kunstner gravede et hul i Eventyrhaven og kaldte det kunst. 

Men det var ingen kunst, for byen var i forvejen fuld af udgravnin
ger. Nogle mente endda, at hele byen var ét stort hul i jorden.
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Hippiernes Forum

En dødsdømt stamme af slipseklædte mænd og lårkorte piger gik 
til bal på Skibhuskroen og Atlantic.

Eller i Fyns Tivoli for at flirte foran friluftsscenen, til tonerne af 
Gustav Winckler og Bjørn Tidmand, stemmer fra stenalderen.

Men inde i byen gik der rigtige hippier rundt.
Mænd med hår langt ned ad ryggen og topløse piger med blom

ster i håret røg hash i Eventyrhaven.
De købte lp-plader med rock og flower-power musik fra San 

Francisco, mens USA bombede Vietnam, og politikerne sønderrev 
Odense.

Både The Rolling Stones og The Who havde flænset luften i 
Fyens Forum på Sortebrødre Torv dengang i 1960’eme, da rock
musik hed pigtrådsmusik.

Nu kom rockstjemer flyvende både fra USA og England for at 
flippe ud i den runde bygning med den elendige akustik og med 
plads til 3.000 mennesker. Country Joe & The Fish, Procol Harum, 
Led Zeppelin, Ten Years After og Deep Purple samt ikke at for
glemme det amerikanske syrehoved Frank Zappa, der i 1971 op
trådte gratis i Fyens Forum, fordi han kom for sent. Normalt ko
stede en koncertbillet i Forum 20-30 kroner, det samme som to 
singleplader.

Udstillings- og koncertbygningen 
Fyens Forum på Sortebrødre Torv 
var rockmusikkens mekka.
Bygningen blev revet ned i 1978 
og gav plads til H. C. Andersen 
Hotel. Foto: Stadsarkivet.
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Hinderupgård ude ved det nye universitet var et andet af rockens 
templer først i 1970’erne, da der viste sig at være en verden også 
efter mørkets frembrud. Et hvidkalket stuehus og en staldbygning 
duftede af moderne tobak, når Alrune Rod og Røde Mor og andre 
københavnske rockidoler kom til byen.

“Heste Claus vrinsker i pausen,” proklamerede en håndskrevet 
plakat jævnligt på Hinderupgård.

Plakaten talte sandt. En midaldrende mand fra Assens, kaldet 
Heste Claus, mestrede kunsten at vrinske som en fyrig hingst og 
gik på scenen, når musikerne holdt rygepause.

Nede i Munke Mose spillede lokale rockgrupper op lørdag efter
middag til de såkaldte moseballer.

Arabiske tunikaer og psykedeliske plakater pustede hippie
ånden ind på de odenseanske ungdomsværelser. Forældrene ryste
de på hovedet, og frisørerne rev sig i håret.

De arme forældre forstod intet - bortset fra Otto Leisner og 
monopolfj emsynet, der havde erobret hæderspladsen i de danske 
dagligstuer.

Det lille jazzhus 
Sophus Ferdinand  fik jævnligt 

besøg af store internationale 
navne. 11976 optrådte 

Dizzy Gillespie (t. v.) og 
Eddie ”Lockjaw ” Davis. 
Jazzhuset åbnede i 1974 

og lukkede i 1986, hvorefter 
bygningen blev revet ned.
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Jazzens død var overdrevet

De gamle - dem over 30 - berettede nostalgisk om Odenses heden
gangne jazzklubber, Riverside, Cirklen og Birdland, samt en kon
cert med kongen selv, Louis Armstrong, i Fyens Forum.

Men rygtet om jazzens død var stærkt overdrevet. Jazzen levede 
i bedste velgående, omend i rockens skygge.

På Ambassadeur på Klingenberg blæste hovedstadens horn
hylere såvel spraglede hippier som pæne slipseborgere rundt på 
dansegulvet. Også Hinderupgård husede i et par år jazzens venner.

En lokal jazzmusiker åbnede Værtshuset i Overstræde, men det 
gik op i flammer og blev erstattet af det populære Jazzhus Sophus 
Ferdinand i en af byens ældste villaer, på hjørnet af Kongensgade 
og Vestre Stationsvej, og Odense har haft jazzhuse lige siden.

Lille ”Sophus” samlede hver fredag og lørdag et svedigt kød
marked på dansegulvet foran skiftende lokale træskobands, og de 
ægte fanatikere lyttede på hverdagene - over en af husets fedte- 
madder, kaldet ”malermadder” - andægtigt til bigbandjazz og sågar 
en verdensberømthed som Dizzy Gillespie for fuld udblæsning en 
tirsdag aften i Odense.

Den hvidhårede bager på Badstuen

Også folkemusikken havde sine proselytter i 70’eme. Det nye 
kommunale aktivitetshus, Badstuen, kaldte om onsdagen til Caba
ret, en jamsessionpræget multikulturaften, hvor alle sang med på 
den hjemmebryggede slagsang med det elegante rim:

“Cabaret cabaret, den er fin, stemningen den lyser, ud af øjnene 
på alle guttermænd og tøser”.

En bagermester fra Oluf Bagers Gade sprang ud som visesanger 
og folkemusiker på Badstuen. Han kunne være hippiernes bedste
far.

“Hvis bare man kunne leve af at være tosset, var der ingen fat
tigdom,” lød en af aforismerne fra den hvidskæggede gamling, der 
var steget op af det fynske folkedyb og sang gamle viser og balla
der, akkompagneret af bl.a. sav, vaskebræt og rumsterstang. Han 
hed Ove Wulff, men blev kaldt Ove Bager.

Ove Bager med rumsterstangen 
blev landskendt for sine fynske 
viser og ballader. Billedet er fra 
et pladeomslag anno 1976.
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Profeter i gågaden

Orangeklædte Hare Krishna-munke, vandrende prædikanter fra 
Moon-bevægelsen og frelste sjæle fra sekten Guds Børn dukkede 
op i bybilledet i begyndelsen af 70’erne.

Blandt profeterne i Vestergade - Odenses nye gågade - færdedes 
også en lille tynd gråhåret mand i slidt habit.

Davidsen hed han. Han havde ingen fast bopæl, men holdt til på 
det internationale fredsuniversitet på Hesbjerg Slot, en titel af sam
me lødighed som trestjernet grønspættegeneral i Anders And.

Men meningen var god nok. Davidsen var en fredsapostel. Med 
sine løbesedler ville han samle en verdensomspændende fredshær. 
Når det var bragt i orden, var der aldrig mere krig i verden. De fle
ste af hans disciple havde stikmærker i armene, og en af dem leve
de af at simulere blind musiker i gågaden.

En aften missionerede Davidsen ved et bord på Diskotek To Be i 
Dronningensgade.

“Kineserne kommer”, advarede han.
Straks gik hans spådom i opfyldelse: To tjenere fra byens kinesi

ske restaurant trådte tilfældigvis ind ad døren.
Jo, Davidsen måtte være en sand profet.

Barakkerne

Over alt stod dørene åbne.
Der var arbejde til alle, der gad.
Også til dem, som odenseanske virksomheder annoncerede efter 

i Tyrkiet og Jugoslavien. Fremmedarbejdere blev de kaldt.
På markerne mellem Odense og Hjallese stod interimistiske 

barakbygninger parat med plads til dem, der hellere ville tage en 
højere uddannelse.

Danmarks tredje universitet var åbnet i 1966 med knap 200 
håbefulde studenter.

Nu fyldte et par tusinde studerende godt op i barakkerne ved 
siden af Odense Teknikum.

Flertallet var fynboer og sønderjyder med fonetiske kromosom
fejl, men de lærte hurtigt at holde dialekterne i ave i selskab med 
professorer og lektorer, der kom fra Århus og København.

I de lavloftede baraklokaler terpede de Sokrates og Shakespeare, 
mens et andet spøgelse gik forbi på gangene.

Kommunismens spøgelse.
Studenteroprøret 1968 i Paris og København skyllede med et par
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års forsinkelse også ind over Odense. 1968 var året, da københavn
ske studerende besatte psykologistudiet og demonstrerede i hoved
stadens gader under slogans som ”Bryd professorvældet” og ”Fæl
les front mellem studerende og arbejdere”.

Oprøret optændte også de odenseanske studenter, og barakgan
gene på Odense Universitet mindede først i 70’eme om vægaviser 
med endeløse opslag og plakater, der kaldte til kamp mod kapita
lismen og de reaktionære.

De toneangivende, som kaldte sig de progressive, krævede 
forskning for folket, mere i studiestøtte og USA ud af Vietnam. De 
muntrede sig med øgenavne til den uddøende race af borgerdyr, 
som holdt lav profil og liv i frisørfaget, gik i nystrøget gabardinetøj 
og holdt med Nixon og Poul Härtling og Bayern München og hørte 
plader med Elton John eller Brødrene Olsen. Kunne man synke 
dybere?

Øverst regerede skiftende fjendtligtsindede undervisnings
ministre fra “Onde Helge” til “Mare-Ritt”. Under ministrene ran
gerede professorerne, f.eks. historikeren Tage Kaarsted, kendt som 
fjemsynets valgorakel. De studerende kaldte ham for Mussolini.

De røde og de sorte legede fredeligt i hver sin sandkasse. Som 
dannede akademikere kastede de kun med ord. En knap så dannet 
danskstuderende vakte dog en vis opsigt, da han skrev på Dagsed
len, Studenterrådets A4-duplikerede dagblad, at lærerne var “mani
pulerende svin” og “traumatiske spytslikkere”.

De mest højreorienterede gik snart til modangreb. Under dæk
navnet Absalon sendte de pjecer ud til alle studerende og kaldte til 
kamp mod “den aggressive marxistiske minoritets nedbrydende 
virksomhed på vore universiteter”.

Kort efter dannede de borgerlige et nyt studenterparti, De Mode
rate - af modstanderne straks omdøbt til ”moderotteme”.

Elementbyggeriet - i daglig tale 
"barakkerne” - åbnede i 1968 og 
husede Odense Universitet et godt 
stykke op i 70 ’erne. Det var et 
midlertidigt funktionelt hurtig
byggeri, som trods nedslidning 
stadig rummer nogle af byens 
uddannelsesinstitutioner.
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Også på det søvnige Engelsk Institut sneg kommunismens 
spøgelse sig ind for at skræmme livet af de borgerlige og Hamlet 
og Ophelia.

En ung langhåret lærer bad sine studerende om at anskaffe sig 
en uundværlig lærebog: “Introduktion til Kapitalens første bind”.

Første afsnit lød:
“På lønningsdagen får enhver arbejder sin løn for det arbejde, 

han har udført i ugens løb. Hvis han arbejder på tidløn, får han den 
fastsatte tarif for hver time. Arbejder han på akkord, får han styk
løn for hvert fejlfrit leveret emne”.

Faget hed Amerikanske westerns.

De mange nye uddannelser i Odense forstærkede behovet for 
billige studenterboliger. H. C. Ørsted Kollegiet med 480 værelser blev 
indviet i 1969. Prisen for et værelse: 230 kroner om måneden. 
Billedet fra indvielsesdagen illustrerer generationskløften mellem en 
kollegianer, der svinger den røde fane, og en stilig ingeniør med butterfly.
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Odense Seminariums nye 
bygninger på Bolbro Bakke 
blev indviet i 1969.
Seminariet fik i 1973 et nyt stort 
kollegium som nabo,
Rasmus Rask-kollegiet.

Langt hår og cowboybukser. 
Moden var den samme for unge 
mænd og unge kvinder. Billedet er 
taget på centralbiblioteket 
på Klosterbakken. Foto 1976.
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Fællesmarked og fremskridtsfolk

Udsigten til dansk medlemskab af EF skærpede modsætningerne. 
Også i Odense demonstrerede tusinder, ikke blot de røde studenter.

Tre dage før afstemningen i 1972 gik mellem 3.000 og 6.000 
mennesker - henholdsvis politiets og arrangørernes skøn - i fakkel
tog fra Munke Mose til Flakhaven.

Blandt nej-sigeme var også et mindretal af erhvervsfolk. Direk
tøren for Thrige-Titan i Odense, Steen Danø, mente, at Danmark 
mistede sin økonomiske selvstændighed, og at EF ville nærme sig 
en forbundsstat. Historien gav ham ret, men det gjorde flertallet i 
befolkningen ikke.

Dagen før afstemningen buldrede Morgenposten i forsiderubrik
ken: ”Nej til EF rammer hver eneste familie”.

Citatet kom fra den daværende Stiftstidende-journalist Ole Thi
steds interview med statsminister Jens Otto Krag.

Inde i bladet belærte en helsidesannonce fynboerne om, hvordan 
priserne ville udvikle sig efter afstemningen.

Blev det ja, ville et par sko koste 128 kroner. Ved et nej ville sko
ene stige til 160 kroner.

Et kilo bananer kostede 3,50 kroner, men steg til 4,40 kroner ved 
et nej.

Hvem turde stemme imod med dén fremtidsudsigt. Kun de 
færreste. Et stort flertal sendte Danmark ind i det europæiske fæl
lesmarked.

MORGENPOSTEN

Dagen før EF-afstemningen 
den 2. oktober 1972 satte 

Morgenposten trumf på og 
citerede statsminister Jens Otto 
Krag: ”Nej til EF rammer hver 

eneste familie

Statsministeren tit Morgenposten:

Nej til EF rammer 
hver eneste familie
Krag: Vi må jo sige tingene, som de er
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Har De humoristisk sans...

”Fremskridtspartiet på Fyn søger folketingskandidater. Går De ind 
for afskaffelse af indkomstskatten, begrænsning af papirvældet, 
sanering af lovjunglen, og har De humoristisk sans....”

Sådan anglede et nyt parti i en annonce i Morgenposten i 1973.
Fremskridtspartiet var skabt året før som et one-man-show af 

advokat Mogens Glistrup og blev i starten betragtet som en vittig
hed. Men Glistrups parti tordnede alvorligt frem i meningsmålin
gerne, og nu manglede advokaten meningsfæller til at indtage par
lamentet.

En helt ny showagtig valgkamp kom også til Odense i 1973, da 
2500 mennesker invaderede Fyens Forum for at se girafferne Gli
strup og Erhard Jakobsen tryne de gamle partier.

To truttende pigegarder, en grandprix-sangerinde og en konferen
cier fra Dyrehavsbakken skulle få de politiske budskaber til at gli
de lettere ned. Men skuffelsens suk bredte sig, da arrangørerne for
kyndte, at Glistrup havde meldt afbud.

Alligevel slugte også odenseanske vælgere i hobetal programmet 
om de alt for mange offentlige papirnussere, der var skyld i den alt 
for høje skat.

Glistrups Fremskridtsparti og Erhard Jakobsens Centrum-Demo
krater høstede ved folketingsvalget 1973 henholdsvis 14.601 og 
7.432 stemmer hos odenseaneme. Fremskridtspartiet var dermed 
det næststørste parti i Odense.

Oldemor i tinget

Over alt skred jorden under kendte navne fra de såkaldte ”gammel
partier”. Odenseanske politikere som K. Helveg Petersen, Lennart 
Larson og Jens Peter Jensen gled ud af Folketinget.

Ind i tinget kom en ukendt oldemor, 70-årige Ingeborg Gjerding 
fra Odense. Hun var dog ikke enig med Glistrup i alting. F.eks. 
havde partistifteren sagt, at folk over 60 år burde fratages stemme
retten.

At de to nye partier var medieskabte one-man-shows blev endnu 
tydeligere ved kommunalvalgene kort efter. De savnede stabile 
lokalafdelinger og respekterede repræsentanter.

Fremskridtspartiet opstillede hele tre lister til byrådsvalget i 
Odense i 1974. Alle tre påstod at være det rigtige Fremskridtsparti.

Z-listeme samlede kun stemmer nok til et enkelt mandat i by
rådet, og Centrum-Demokrateme måtte blive helt udenfor.

Den enlige fremskridtsmand pegede på sig selv som ny borg-
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”Jo rds kredsval ge t” 1973fordoblede antallet af folketingspartier Her ses de mange gamle og nye partier i 
valgkamp i Rosengårdcentret i 1975. Blandt de kendte ansigter er Mogens Glistrup, Jens Peter Jensen, 
Inge Krogh, Gert Petersen og Erik Ninn-Hansen. Foto: Niels Nyholm.

mester, og situationen var spændt i dagevis, indtil socialdemokra
terne ”købte” De Radikale med en rådmandspost og beholdt mag
ten.

Borgmester Holger Larsen havde året før sagt farvel. Hans parti
kammerat, den rødskæggede klejnsmed og arbejdskonsulent Ver
ner Dalskov fra Højemarksvej i Bolbro, overtog borgmesterkæden 
og overlevede sit første valg.

Højre-revolutionen gik uden om Flakhaven.

Til venstre:
To varianter af homo sapiens i 1970 ’ernes politiske billede: 
En bornholmsk fremskridtsmand i jakkesæt 
og en odenseansk venstresocialist i striktrøje.
Billedet er fra et vælgermøde i Rosengårdcentret.
Foto: Niels Nyholm 1975.
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Fede tider uden olie

“Oliekrise”, skreg aviser og fjernsyn pludselig.
Hvordan kunne den sådan komme og forstyrre de fede tider.
Børn af 1950’eme havde aldrig set krig eller krise, men derimod 

langbølgeradio, kakkelovn, gamle cykler, vaskebræt og zinkbalje 
blive smidt på lossepladsen og afløst af fjernsyn, fjernvarme, bil og 
badeværelse.

Det var araberne, der var så ublu at kræve penge for de råstoffer, 
der holdt bilhjulene og andre hjul i omløb her hos os.

Krisen kom ret upassende. Undtagen for kommunisterne, der 
havde læst Karl Marx. Havde han måske ikke ret, da han skrev, at 
kriser og krige ustandselig vender tilbage i et kapitalistisk sam
fund? Gammelkommunisterne trak nye unge medlemmer til høj
borgen i Absalonsgade og fik et mandat i byrådet.

Og tusinder trampede i maj 1974 med gennem Odenses gader i 
demonstration mod “det sorte kabinet”, Poul Härtlings Venstre
regering, som ville lægge nye afgifter på arbejderklassens allerhel
ligste goder, biler, parcelhuse, øl og cigaretter.

Demonstrationerne mod Venstreregeringen startede fredeligt den 16. maj 
1974, da den odenseanske fagbevægelse gik til massemøde på Odense 
Stadion. Senere på dagen kom det til voldsomme sammenstød mellem 
politiet og en del af demonstranterne.
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pyens Stiftstidende
Oprellel i> 1772 ved kgl. privilegium

Blodig uro

”Blodig uro” skrev Stiftstidende 
om demonstrationerne og 
gadeoptøjerne den 16. maj 1974. 
12 mennesker kom på skadestuen 
efter slag af politiknipler, 
og 22 blev anholdt. På det øverste 
billede spærrer demonstranter for 
Ørbæk-bussen ved Albani Torv.

Fortsat strejker

ingen erstatning for 
f i rmaernes mill iontal)

MÄ veule med

ernbanefærgerne lammet

De 5.000 arbejdere på Odense Staalskibsværft var - traditionen 
tro - de første i landet, der nedlagde arbejdet.

Det blev en af de hårdeste konfrontationer i Odense mellem 
demonstranter og politi siden Anden Verdenskrig. Demonstranter 
kastede med ølflasker og brosten og blokerede biler og busser i 
bymidten omkring Flakhaven. Politiet svarede igen med knipler og 
hunde. 22 blev anholdt, 12 kørt på skadestuen.

“Ud med Härtling, ind med Knud,” råbte de mest rabiate som 
hyldest til Kommunisternes formand Knud Jespersen.

Også Stiftstidende tog parti: “Protesterne mod regeringen druk
nede i bajere, vold og amatør-revolutionære tilstande. Ballade
magerne var mini-rockere, stærkt berusede personager og venstre- 
ekstremister,” skrev avisen.

Overalt i landet skærpedes tonen mellem arbejdere og arbejds
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givere, mellem den socialdemokratiske fagbevægelse og den mere 
klassekamplystne venstrefløj.

Lærlingene i Odense gik i kødet på arbejdsgiverne.
”Faglig Ungdom er alternativet til slaphed og eftergivenhed. Vi 

står for fasthed,” skrev lærlinge-organisationen, som tog aggres
sive aktioner og rabiat retorik i brug.

Men hverken Härtling eller Knud eller byens lærlinge kunne 
løse en international økonomisk krise.

Køen af arbejdsløse odenseanere blev i 1970’eme mere end 
femdoblet.

EFG-uddannelsen blev indført i 1970 'erne og erstattede efterhånden den ”gammeldags ” mesterlære.
Her ses langhårede lærlinge på Odense Tekniske Skole i 1978.
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Hippier og kollektiver

Det gjaldt for de fleste unge om at være progressive i 70’eme. 
Ellers var man jo det modsatte, reaktionær.

Kollektivister og hippier, på dansk også kaldet flippere, udgjor
de en global subkultur. Fra San Francisco til Søndersø. Hårlæng
den og påklædningen var hippiebevægelsens esperanto. Fjenderne 
var alle autoriteter fra forældre til folkekirke, gamle kønsroller, 
ejendomsretten og de materielle statussymboler.

Lykken fandtes i fællesskabet, i fælles økonomi, fælles børne
opdragelse, fælles politiske aktiviteter, lighed mellem kønnene og 
seksuel frihed. Også på Fyn forsøgte ungdommen at leve op til 
tidens trend. De dannede bl.a. kollektiver, både i by og på land.

Allerede i begyndelsen af 1960’erne havde en gruppe lang
skæggede unge mænd med de senere Tvind-grundlæggere Amdi 
Petersen og Poul Jørgensen i spidsen vakt opsigt på Roers Allé i 
parcelhusforstaden Tarup, da de dannede Odenses første kollektiv, 
og snart efter købte de en fornem patriciervilla i det konservative 
Hunderupkvarter.

Den kollektive livsform blev i 
1970 'erne populær hos Odenses 
ungdom. Men byens første 
kollektiv opstod allerede i 1963. 
På billedet ses to af pionererne 
bag kollektivet ”Huset”på 
Hunderupvej, kunstmaleren Tom 
Lindhardt og den senere stifter af 
Tvind-skolerne, lærer Mogens 
Amdi Petersen. Privatfoto.
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“Formålet med kollektivet var gennem en kollektiv livsform at 
anvise nye muligheder for menneskelig tilværelse og udadtil at 
arbejde for en forståelse af for os væsentlige politiske sammen
hænge,” skrev Poul Jørgensen i 1969 i en pjece om kollektivet 
“Huset” på Hunderupvej 78.

Flere og flere unge forkastede i 70’eme kernefamilien og al dens 
væsen. Thylejren og fristaden Christiania viste vej til det kollektive 
eldorado, hvor alle “kom hinanden ved” og dyrkede love & peace.

Unge købte eller lejede Odenses ældre boligmasse, og på landet 
kunne bondemænd, der havde faldefærdige længer til overs, bon
defange langhårede flippere i flok.

Op gennem 70’erne steg antallet af danske kollektiver fra ca. 
100 til ca. 10.000. Sikre opgørelser findes ikke over deres antal på 
Fyn. Mindst 100 fynske kollektiver har utvivlsomt set dagens lys. I 
hvert kollektiv boede typisk mellem fem og ti personer.

Nogle af Odenses første kollektivagtige hippieforetagender ved 
årtiets fødsel hed ”Morgenlys” og ”Himalayas Dal”. Senere fik de 
odenseanske kollektivnavne politisk klang såsom “2. Oktober” og 
”Sorte Juni”. De fleste kollektiver og bofællesskaber var dog navn
løse.

Landkollektiveme overtog som regel gårdenes navne, og de 
rodløse kollektivister tog gerne et navn med fra sted til sted. Kol
lektivet Pilegården, kendt for sine gigantiske sommerfester, flytte
de fra Otterup-kanten til Årup og senere til Hunderupkvarteret, 
men navnet fulgte med.

I venstrefløjens blade bølgede debatten om at bo i kollektiv.
I dagbladet Information, kollektiv hofleverandør, skrev en kol

lektivist:
“Vi har skabt et redskab, der kan bruges til politisk mobilisering, 

til en overskridelse af privatheden, isolationen og snæversynet.”
I tidsskriftet “Hug!” mente en mere skriftklog marxist, at kollek

tiver var en fordel for det kapitalistiske samfund:
“Kollektiver er støddæmpere mod systemets voldtægt af den 

enkelte”.
Om et kollektiv var et redskab eller en støddæmper bekymrede 

kun de færreste. Et kollektiv var den billigste boform under tag, og 
man var altid i selskab. Ofte i nyt selskab. Kollektiver kom og gik, 
og de skiftede jævnligt besætning.

Siddende omkring et stearinlys i stuen, der på kollektivsprog 
hed fællesrummet, debatterede også de fynske hippier livets egent
lige spørgsmål: Tvind og Christiania, vejen til socialismen, hvem 
der havde noget at ryge og drikke, og hvem der havde glemt at 
vaske op og gøre rent.

Det var som regel mændene.
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Hippieliv

Kollektivister og andre hippier vakte opsigt i bybilledet, især den 
del, som iførte sig afghanerpelse, røde partisantørklæder, ternede 
arbejdsskjorter, “andefødder” eller træsko, kansasjakker eller kas
serede militærjakker, gule anti-atomkraft-emblemer samt runde 
John Lennon-briller, eventuelt med vinduesglas.

I Odense fik billigtøjbutikker som Tre Trin Ned i Nørregade og 
Army Varer i Overgade ny kundekreds. I et rigt samfund var det 
fedt at ligne en fattig. Var tøjet nyt og uden huller, tog hippierne 
sandpapir i brug.

I protest mod forældregenerationens forbrugerræs gik hippier og 
kollektivister i den modsatte grøft og byggede deres bohave af 
spånplader og gamle ølkasser. Vægge blev pyntet med flossede 
flag, ramponerede skilte og plakater med Che Guevara, oplyst af 
orangefarvede arkitektlamper, spændt fast på brune ølkasser.

Som hovedregel var det reaktionært at stifte familie. Forplant- 

Dette billede fra et odenseansk 
hippiemiljø i 70 *erne bekræfter 
til fulde myten om det vilde årti. 
Hippier i bare tæer eller uldsokker 
samlet omkring et bord på to øl
kasser er i færd med opvarmning 
af hash på et stykke sølvpapir. 
Hederst i billedet gøres chillum
piben klar. Vægten midt i billedet 
er til afvejning af de fnise- 
fremkaldende naturprodukter. 
I de fleste hippiekredse i Odense 
var dagliglivet dog knap så 
avanceret og eksperimenterende. 
Udat. privatfoto.
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ningen blev overladt til de borgerlige. Brød man denne hovedregel, 
trådte en anden regel dog i kraft. Man lærte sine børn at bruge for
navne om deres forældre. Ordene ”mor” og ”far” signalerede auto
ritet og ejendomsret.

Drømmen om lighed mellem kønnene slog bl.a. igennem på 
byens dansegulve og under utallet af kollektivfester. Tangotimeme 
på byens danseskoler og afdansningsballerne på Industripalæet var 
spildte. Nu dansede mænd og kvinder demokratisk, uden kønsrol
ler og uden kropskontakt.

Også modersmålet fik nye regler. Pædagogerne dannede skole. 
Deres sprog klingede antiautoritært, blødt og rundt. ”Det må man 
lissom på en måde forholde sig til,” lød en grundsætning på det 
nye 70’er-sprog. Almindelige tillægsord som “godt” og sjovt” blev 
skiftet ud med “enormt fedt” og “enormt flippet”. Det værste 
skældsord var ”usolidarisk”.

At eje et firehjulet køretøj i familieklassen kolliderede med gæl
dende hippieregler. Bilparken i Odense var tredoblet på 15 år, og 
hippiesubkulturen betragtede biler som statussymboler og potens
forlængere. Det værste var en tysk Mercedes-Benz.

”Studenterjaguarer” som Citroen 2CV og Morris Mascot kunne 
til nød forsvares, især hvis bopælen var et landkollektiv uden for 
bybusnettet.

Den mest progressive transportform foregik dog med hullet ryg
sæk og med tommelfingeren i vejret. Således indtog hippiegene
rationen de europæiske autostradaer, helst i en tysk Mercedes- 
Benz.
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Fællesøkonomi

For et par år siden kom en dansk biograffilm, der gjorde grin med 
hippietiden i 1970’eme. Instruktøren havde næppe kalkuleret med 
det latterbrøl, der rejste sig blandt de yngste biografgængere, da en 
af filmens hippier brugte ordet “fællesøkonomi”. Et ord, der i det 
ungdommelige publikums ører lød lige så morsomt som “bolle
rum”.

Intet kunne åbenbart lyde mere forrykt end at dele sine penge 
med andre. Men sådan gjorde nogle af kollektiverne dengang i 
1970’erne.

Fyns mest avancerede fællesøkonomi fandtes i Fællesskabet cif 
2. Oktober, som var Fyns største sammenslutning af kollektiver.

Navnet var fuldt af symbolik. En gruppe unge fynboer og tilflyt
tere stiftede kollektiv-sammenslutningen den 2. oktober 1973, 
præcis et år efter at Danmark var trådt ind i det fæle kapitalistiske 
fællesmarked. 2. Oktober-bevægelsens formål var at købe Fyn til
bage fra EF.

En af biblerne var “Langelands-manifestet”, som Ebbe Kløvedal 
Reich og Henning Kløvedal Prins skrev samme år i et kollektiv på 
Langeland, fordi “en bølge af pessimisme har bredt sig, hjulpet på

Medlemmer cif
2. oktober-fællesskabet 
samlet foran et af 
bevægelsens landkollektiver. 
Foto 1979.
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vej af Erhard Jakobsen og andre af vore hjemlige terrorister,” som 
det hed i manifestet, der krævede fælleseje af al jord og alle pro
duktionsmidler.

Med et købmandskab, der var sjældent set på venstrefløjen, gik 
2. oktober-kollektivisterne på opkøb. Først en bondegård på Vest- 
fyn, få år senere et nedlagt bordel i Odense og en tidligere kork- 
varefabrik i Svendborg.

Også et par bondegårde på Sydfyn, en gård på Langeland samt 
en bilpark af gasdrevne Lada’er blev kollektiv ejendom i Andels
selskabet af 2. Oktober, og de enkelte kollektiver blev centre for en 
foretagsomhed og et imperiebyggeri, som både privatkapitalister 
og Tvind-skoler måtte misunde.

De unge kollektivister mente, at samfundet bestod af fire hoved
områder: Produktion, landbrug, skole og kultur. Inden for hvert 
område ville bevægelsen lave et arbejdskollektiv.

Visionen lød: “Vi skal gennem vor interne skoling lære af vore 
egne daglige erfaringer, om kapitalismen, om socialismen, om 
kønsroller, om kærlighed og om klassekamp.”

“Andelsselskabet af 2. Oktobers mål er at sikre, at der er mange 
produktive selvstyrende enheder på lokalt plan, som hindrer, at en 
socialistisk forandring af Danmark skal udvikle sig til et stats
monopolkapitalistisk samfund.”

Kollektivet Pjenten i Pjentedamsgade, det tidligere bordel, blev 
bevægelsens “bybase” med ansvar for den lokale kulturrevolution. 
I Pjenten fostredes både en rød avis, en festival, en boldklub, en 
gøglertrup, flere rockkoncerter og et lille trykkeri, der bl.a. udgav 
kollektivernes medlemsblad.

De øvrige fynske 2. Oktober-kollektiver drev familiepleje, land
brug, et byggefirma, en bogcafe med møntvaskeri, et musikværts
hus og senere sågar et hotel.

Kollektivernes cirka 30 beboere kastede alle personlige indtæg
ter i en fælles kasse.

Fælleskassen betalte alle faste udgifter, husleje, el, vand, varme, 
studielån. Til privat forbrug fik medlemmerne derefter udbetalt 
ligeløn: 1200 kroner om måneden.

På ugentlige husmøder og kvartalsvise generalforsamlinger lag
de medlemmerne linjen for henholdsvis det enkelte kollektiv og for 
hele imperiet. Flertalsdemokrati var bandlyst - eller “yt” som det 
hed med et svensk låneord i de sene 1970’ere. Fællesskabet af 2. 
Oktober dyrkede det ægte rådsdemokrati. Beslutninger kunne kun 
tages, hvis ingen stemte imod.

”Bollerum” havde kollektiverne ikke (sådan som myten om kol
lektiver ellers gerne påstår), men i en periode fælles soverum, og i 
kældrene hang fælles tøj - i den ubestemmelige kollektivfarve,

36



præget af vask ved forkerte temperaturer. Der var ikke tid til for
fængelighed - i kampen for et smukkere samfund.

Det antikapitalistiske fællesskab kunne få kapital til at yngle. 
Men ikke nok til at købe Fyn ud af EF. Efter syv fede år opløste de 
seks kollektiver deres fællesøkonomi.

En utopi var afprøvet, og fattigfirserne lå på lur med nye unge 
generationer, der valgte andre pejlemærker. Tosomhed og materi
elle statussymboler kom igen på mode.

Enkelte kollektiver overlevede 80’eme, men bevægelsen døde 
med 70’eme.

Kollektivet Pjenten var 
centrum for mange 
"undergrundsaktiviteter ” i 
Odense. Her fejrer en flok 
boligbesættere, at de er blevet 
frifundet i byretten.
Foto 1980.
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Rødstrømper og bløde mænd

Billedet på side 39: 
En omfattende feministisk kultur 

voksede op i Odense sidst i 
70 ’erne. Et af mange 

arrangementer var en kvinde
musikfestival i Munke Mose. 

Foto: Niels Nyholm 1978.

Kvinderne sprang ud i 70’eme, ikke blot fra kokkenerne og ud på 
arbejdspladserne og uddannelsesstederne. Det såkaldt svage køn 
dannede også en af årtiets stærkeste græsrodsbevægelser.

Odenseanske ungmøer, primært fra universitetet, avlede basis
grupper allerede i 1970, samtidig med Rødstrømpebevægelsens 
fødsel i København.

Under parolerne ”Det private er politisk” og ”Ingen kvindekamp 
uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp” opstod 
flere og flere rødstrømpe-basisgrupper op gennem 70’erne.

”Vi kvinder er dobbelt undertrykt. Vi er ikke alene undertrykt 
på arbejdsmarkedet som de dårligst betalte og som arbejdskraft
reserve. Vi er også presset ind i en rolle på hjemmefronten, hvor vi 
skal leve op til den traditionelle kvinderolle som mor, elskerinde 
og opvarter,” rasede en odenseansk rødstrømpe.

Basisgrupperne var bevægelsens skelet.
”1 basisgruppen snakker vi højt om problemerne, om mindre

værdsfølelse, om dårlig samvittighed, om problemer med sex, om 
dårlig behandling på arbejdet.” Sådan præsenterede de odense
anske rødstrømper sig selv. Mellem fem og otte kvinder udgjorde 
typisk en basisgruppe.

Feministisk kultur

En hel underskov af feministisk kultur med flere hundrede aktive 
voksede op i Odense i årtiets sidste halvdel.

Kvinderne delte sig i en rødstrømpebevægelse og en mere rabiat 
Socialistisk Kvindegruppe.

Desuden skabte de lesbiske deres egen bevægelse, og byen fik 
både kvindeboghandel, kvindeforlag, kvindegallerigruppe, kvinde
husgruppe, kvinderådgivning og kvinde-koordinering.

Mænd var af gode grunde forment adgang til de kvindelige 
basismøder og sommerens ølejre, så det ligger uden for bogens 
regi at gøre sig klog på livet i det lukkede land.

Men landet lignede efterhånden mere og mere det nuværende 
Jugoslavien.

Fraktionerne skændtes og kunne til sidst end ikke være i hus
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sammen den 8. marts, kvindernes juleaften, den internationale 
kvindekampdag.

Endeløse tovtrækkerier om de rette paroler splittede kvinderne, 
der til sidst fraktionerede festen op i fire.

Ikke alle ønskede faner med påskriften ”Lesbisk kamp er kvinde
kamp, kvindekamp er lesbisk kamp” hængende over hovedet.

Større enighed var der om budskabet i teatergruppen Bandens 
sang til en 8. marts-fest: ”Milde himmel, hvad der findes af brov- 
tende mænd, som er forvissede om deres egen uimodståelighed. 
Tillader man sig at sige dem i mod, er fornærmelsen stor...”

Mandebevægelsen fik i 1976 
en afdeling i Odense. Billedet 

viser en mandegruppe 
i Munke Mose. 

Foto: Niels Nyholm 1980.

Bamsemænd

Rødstrømpernes mænd og kærester gik i tænkeboksen. De tolkede 
tidsånden og indså, at de var nogle afstumpede kapitalistiske 
potensgale patriarker, der burde smide panseret, jakkesættet og 
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fallos-slipset og respektere, at kvinder også kunne blive profes
sorer på universitetet og kranførere på Lindøværftet.

Mænd skulle kort sagt holde lav profil og lade kvinderne komme 
til.

Rødstrømpernes mænd iførte sig en ny variant af hippie-unifor
men. Brunt fløjl og fuldskæg. Også kaldet bamsedragten. De lærte 
at give knus og slatne håndtryk, at gå en smule duknakket og at 
lytte og forstå - kvinderne.

Sådan ville def kaldes. Kvinder. Ikke fruer, damer, koner eller 
piger. De ord var mandschauvinistiske.

For slet ikke at tale om ord som tøser, kællinger, dåser, duller og 
kørvel, der hørte hjemme i en skurvogn eller i et omklædningsrum 
for neanderthal-mænd.

De bløde mænd kopierede den ny kodeks.
Mandebevægelsen kom til Odense i 1976. Et halvt hundrede 

unge mænd deltog i det stiftende møde på Badstuen.
Nogle mente, at Mandebevægelsen var et modspil til tidens kvin

debevægelse, bl.a. en ældre herre, der mødte op, fordi han troede 
der var tale om en ny mandeloge ligesom Rotary. Han forsvandt 
hurtigt.

De næste, der sagde farvel, var unge gammelkommunister fra 
DKR De efterlod en ironisk hilsen: “Længe leve den progressive 
pik!” De mænd, der blev tilbage, dannede efter bedste rødstrømpe
mønster seks basisgrupper, hvor de skulle lære at “offentliggøre 
det private” og tale om følelser.

Kogebogen kom fra København. Hovedstadens mandebevægelse 
skrev i sit manifest: “Manden lider også under at bære rundt på 
mange af det kapitalistiske samfunds dårligdomme.”

Mændene led under otte krav, fik de at vide i pjecen:
“Du skal være potent. Du skal være stor og stærk. Du skal være 

dig selv nok. Du skal være ufølsom. Du skal avle sønner. Du skal 
være familiens skaffedyr. Du skal tale “sagligt”. Du skal blive til 
noget.”

Konklusionen var klar: Man måtte hellere overveje at blive lille 
og slap, avle døtre, tale usagligt og aldrig blive til noget.

“Vi vil ikke være store og stærke.” Sådan citerede Ugeavisen 
1970’emes nye broderorden.

En mandebasisgruppe var det samme som en kvindebasisgruppe. 
Der var kun kønnet til forskel. De to køn havde fælles mål og 
interesser. Rødstrømpernes mål og interesser.

Basisgruppen mødtes et par gange om måneden. Den holdt skrif
testol, hvor mændene bekendte deres synder siden sidst og gav hin
anden tilgivelse. Nogle havde brugt dumme mandschauvinistiske 
ord. Andre havde tænkt slemme mandschauvinistiske tanker.
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Som led i 70 "ernes seksuelle 
frigørelse fik Odense også en 

Lesbisk Bevægelse, som 
her demonstrerer i Thomas B. 

Thriges Gade 1. maj 1976. 
”Hidtil har vi levet skjult, 

men nu vil vi ud i dagens lys, ” 
lød en af bevægelsens paroler 

Men det var ikke alle bøsser og 
lesbiske, der turde vise ansigt på 

åben gade, fremgår det af 
billedet, der er reproduceret 

efter et avisudklip.

Ligesom kvinderne skrev kvindesange, så digtede mændene i 
Mandebevægelsen også: “Hvem er ikke træt af forventningernes 
pres. En rolle biir en vane, når den stivner. Og hvem er ikke bange 
for ikke at slå til. Og ikke være den, man tror man ligner.”

Andre mandegrupper skrev vers, der fordømte det mandlige 
kønsorgan, eller de rimede om, hvor mandschauvinistisk det er at 
spille fodbold.

Mandebevægelsen i Odense døde efter få år. Rødstrømpe
bevægelsen overlevede til midten af 1980’eme. Enkelte kvinde
grupper mødes såmænd endnu.

Som led i 70’emes frigørelse fik Odense også en Lesbisk 
Bevægelse, ligesom flere og flere bøsser kom ud af skabet. Nogle 
af de homoseksuelle trådte ind i Mandebevægelsen og Rødstrøm
pebevægelsen, hvor det store flertal dog var heteroseksuelle og 
nogenlunde monogame, selv om sidstnævnte to adjektiver efter
hånden var blevet lidt suspekte i mere emanciperede kredse.

Flere blev skilt - færre fik børn

Stik imod datidens doktriner om fri kærlighed og åbne ægteska
ber, udstukket af Erica Jong, Suzanne Brøgger og Herdis Mølle
have, holdt flertallet sig til faste forhold.

Dog vaklede traditionen for ægteskab. Som i resten af Danmark 
valgte flere og flere at leve papirløst. Mange unge boede sammen 
med deres partnere i kollektiver eller bofællesskaber.
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Kvindekampen satte spor; kønsrollerne ændrede sig i store dele 
af befolkningen. Generationen, der var ung i 70’eme, rystede 
vaner, ritualer og traditioner.

En skilsmisse var ikke længere en skandale, men et tegn på fri
sind.

Nye kønsrollemønstre, sexbegreber, p-piller og fri abort satte 
spor i statistikken. Knap 2.000 nye odenseanere kom til verden i 
1980. Det var 800 færre nyfødte end i 1971.

Men der var også dem, der levede videre stort set som de altid 
havde gjort, f.eks. den fynske husmor, der ringede til Jørn Hjor
tings radioquiz.

”Hvad kalder man en ung umoden person? I svaret skal indgå en 
farve,” spurgte radiomanden og forventede svaret ”grønskolling”.

Men kvinden svarede prompte: ”En rødstrømpe!”
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Fest, farver og fodboldguld

Midtfyns Festivalen blev 
et sommerparadis for fynske 
hippier, og senere fulgte nye 
generationer med strømmen 

til markerne ved Ringe. 
Musikfestivaler er en af de mest 

levedygtige opfindelser fra 
70 ’erne. Foto: Niels Nyholm.

Et af de mest levedygtige fynske børn af 70’eme blev født på en 
mark ved Hovedvej 9. Ud af kromanden Peter Færgemanns hoved 
sprang en folkemusikfestival.

Rockfestivaleme i Woodstock og Roskilde havde givet genlyd. 
Derfor skulle også Fyn have en udendørs musikfest. Den store 
odenseaner-begivenhed - selv om den foregår i Ringe - så dagens 
lys i september 1976.

Ca. 1.600 folkemusikglade fynboer fandt vej til et festtelt pløkket 
op mellem kokasserne på Ringe Dyrskueplads for at opleve Julie 
Felix, Ralph McTell, Niels Hausgaard, Ove Bager og Lasse & 
Mathilde.

Den første Midtfyns Festival, der nærmest lignede en byfest, gav 
underskud. Ingen drømte om, at den en dag ville blive en pendant 
til den store Roskilde Festival.
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Men krofatter flyttede termin til forsommeren, satte rock på pla
katen og nåede 13 år senere op på en rekordtilstrømning på over 
60.000 festivalister fra nær og fjern.

Teltliggere fortrængte malkekøer fra de midtfynske marker, men 
trods vokseværket forblev fynsk hygge og fre’ i højsædet. En for
længet sommerweekend i paradis blev en livsstil både for de 
aldrende hippier og for deres efterkommere, der fulgte med strøm
men til Ringe.

Odenseanernes faste rockscene lå i en kælder i Asylgade. På 
Hansens Værtshus værnede værtshusholder Erik Hansen om sit 
lokale rockmonopol og uddelte med løs hånd karantæner til publi
kum. Sanktionerne var som regel glemt dagen efter.

Festlige Hansen med det viltre skæg og det iltre temperament 
pustede liv i lokale rockgrupper som Fisk & Grønt, Nemo, De Tre 
Måske Fire, Hokus Poulsen, Linds Gevind og Richard & The 
Watergates, der fyldte dansegulvet, men aldrig gjorde fynsk rock 
verdensberømt.

Udsmykningen var gamle butiksskilte, og møblementet bestod af 
rå træborde og bænke nede i herr Hansens kælder.

Sneg man sig ind i fjendeland, op ad trappen i den anden ende af

Lasse & Mathilde var fast 
inventar i det fynske musikliv i 
70 'erne. Her optræder de på 
Hansens Værtshus.
Foto: Niels Nyholm 1978.
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De trange kælderlokaler på Hansens Værtshus befordrede den intime stemning. På billedet spiller 
Odense-bandet De Tre Måske Fire, der ofte var syv eller otte. Foto: Niels Nyholm 1978.

kongreshuset i Asylgade, og ind på Discotheque Tordenskjold, op
dagede man en verden af roterende glinsende disko-loftskugler og 
velfriserede unge med trompetbukser og farvestrålende skjorter 
med kæmpeflipper; kvinder var sågar iført kjoler.

På Tordenskjold dansede den respektable del af ungdommen, 
”diskeme”, svigermodrenes drømmedrenge og drømmepiger til 
ABBA- og Mabel-musik og dét, der var værre.

Diskoteket afholdt bl.a. dansekonkurrencer og skønhedskonkur
rencer med en cirkusdirektör som overdommer. Kunne det blive 
mere dekadent og kønsdiskriminerende?

Taxaer ventede fast ved trappen til det ”fine” Tordenskiold” - 
aldrig ud for ”Hansens”. Ungdommen var todelt.

Nat blev til morgen på Borgervinstuen i Brogade, hvor man kun
ne træffe den legendariske vaneforbryder Lyse Alfred, når han 
undtagelsesvis var på fri fod. Eller på natværtshuset Tinsoldaten i 
Frue Kirkestræde, hvor Kim Larsen-plader forenede det oprinde
lige arbejderpublikum med unge studerende på ekskursion i arbej
derklassen.
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J Corstag, ten U.^larts 1974
På sit sejrrige togt gennem landet har Tordenskjold 

fejret store triumfer i Aalborg, Blokhus, Randers, Århus og Kolding 
— og i morgen indtager han det glade Fyn med fuld musik... 

med søsætningen af den sjette enhed i diskoteksflåden 
med den internationale klasse og den eventyrlige succes.

Vi håber, De vil være med til at fejre begivenheden. 
Det foregår i Asylgade 7-9. Og lugerne åbnes klokken 20.

- direkte fra pladestudiet i 
København, præsenterer en række 

af deres mest kendte melodier 
samt de sidste nyheder i en times 

non-stop show.

QUADROFONI
Tidens populæreste plader i et af verdens mest avancerede hi-fi-systemer. 

Effekt indtil 1500 watt - fortrinsvis lagt over dansegulvet - 
så der kan samtales ved borde og bar.

»Hvad dælen nøler I efter!«

Det var ikke alle unge, der blev hippier dengang i 70 "erne. Popduoen 
Brødrene Olsen - født i Odense - optrådte for den ”pæne ”del af 
ungdommen, ”diskerne”, da Discotheque Tordenskiold åbnede i Asylgade 
i 1974. Billedet viser en avisannonce før åbningen.
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De stribede OB 'ere - her Johnny 
Andersen og Allan Hansen - 

skabte liv og glade dage 
på Odense Stadion. 

Foto 1977.
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Guld til ”Overklassens Boldklub”

Søndagens underholdning foregik på den billige langside på Oden
se Stadion, hvor der som regel var god grund til at tage sig til de 
ømme hoveder, når de røde B1909’ere igen dinglede ned under 
den frygtede “nedrykningsstreg”.

Også fodboldens verden var todelt. Bl909’s fortid som arbejder
klub, stiftet af røde typografer, og OB’s borgerlige fortid med sag
førere og forretningsfolk i ledelsen holdt liv i myten om en klasse
kamp på græs. Med til at forstærke billedet er stadig klubbernes 
farver og deres geografiske beliggenhed, i henholdsvis Vollsmose 
og Hunderupkvarteret.

B1909 havde to gange vundet det danske mesterskab. Det havde 
den 90-årige Odense Boldklub aldrig prøvet.

Men 1977 var ”de striv’des” år.
Den allestedsnærværende supporter Sombrero-Mogens, dengang 

uden sombrero, førte an i løjerne på ståtribunen med tilråbet “mere 
fart på”, uanset hvor hurtigt ”Tarok” alias Jens Erik Nøttrup sprin
tede op ad banen som OB-træner Richard Møller Nielsens snu 
wingback-opfindelse.

Den grånende måltyv Per Bartram, den uortodokse dribler John
ny ”Stivben” Andersen og teknikeren Allan Hansen holdt mål
fester, der i 1977 skaffede OB guldmedaljerne, endda med et så 
stort forspring, at den intellektuelle københavner-avis Information 
skrev om “de blåstribede himmelstormere”, at de lignede “tegnin
gen til det storhold, dansk fodbold har savnet så hårdt”.

Femcifrede tilskuermængder strømmede til tribunerne i Bolbro. 
Selv nord-odenseanere kastede troløst kærligheden over på “de 
striv’de”, som vel også var en slags mennesker, selv om de kom fra 
”Overklassens Boldklub” ude i det fine Hunderup.

Odense Boldklub - 
guldholdet 1977 med træner 
Richard Møller Nielsen 
nederst til venstre.
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En gade forsvandt. Nørrebro 
med de mange havneknejper 

var stadig intakt i 1975. Kort efter 
startede nedrivningerne. Bemærk 

gavlreklamen, hvor Albani 
Bryggerierne hilser sømændene 

velkommen på engelsk. 
Foto 1975, Stadsarkivet.

Nørrebros nedtur

Billedet på næste side: 
Dødsdømte huse på Nørrebro. 

Foto 1974, Stadsarkivet.

Det hører til sjældenhederne, at et helt kvarter jævnes med jorden. 
Når det sjældne indtræffer, er det fattigkvarterer, der udslettes. En 
sådan skæbne overgik i 70’eme det odenseanske Nørrebro-kvarter.

Ved årtiets begyndelse knejsede det farverige sømands- og arbej
derkvarter som Odenses svar på Københavns Nyhavn eller Ham
burgs Reeperbahn.

Da årtiet sluttede, stod kun fire huse tilbage for enden af gaden 
Nørrebro samt seks huse i sidegaden Engelstoftsgade.

I de øvrige sidegader, Dannebrogsgade, Store Parcelvej og 
Kræmmergyden, var alle huse væk. Nørrebro havde overgivet sig 
til bulldozere, politikere og byplanlæggere.
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Nørrebro forbandt bymidten 
og Odense Havn. Kun fire huse 

(til højre i billedet) 
overlevede massakren 

på kvarterets hovedgade. 
Foto 1975, Stadsarkivet.

Nørrebro var kvarteret, der forbandt Odense Havn og Odenses 
bymidte. Fra små sammenhængende byhuse med baghuse, små 
virksomheder og værksteder handlede Nørrebro med det hele. Pils
nere og porno, spøg og skæmt, kul og koks, proviant og petroleum.

Men først og fremmest var Nørrebro kendt for sine listige knej
per. Svajende sømænd på vulkaner, letlevende damer på rov, bum
ser, lommetyve og originaler gav i over 100 år Nørrebro sin helt 
egen profil. Dengang der var skibe i havnen.

Mange søfolk fra ind- og udland nåede aldrig ind til selve Oden
se. De strandede på et af Nørrebro-kvarterets mange værtshuse: 
Jyden, Broen, Sprogø, Assam, Fatter Jahn, Gittes Bodega, Mont
martre osv. Sidstnævnte blev i folkemunde kaldt ”Korea”; et øge
navn, der opstod under Korea-krigen på grund af mængden af 
værtshusslagsmål.

Men Nørrebro fik selv et knock-out. Af Odense Byråd. Hullet 
mellem bymidten og det nordlige Odense, ”tunnéllen”, var blevet 
for lille til den voksende bilpark, og byens vise fædre - med de 
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arbejdervalgte socialdemokrater i spidsen - havde længe haft ambi
tioner om at forsyne Odenses bymidte med en firesporet motor
gade, Thomas B. Thriges Gade, og en ny dobbelt så bred jernbane
viadukt.

Første etape gennem Odense Centrum åbnede i 1960’erne. 
Anden etape skulle i 70’erne strækkes helt ned til havnen.

Beboerne på Nørrebro protesterede, men i 1970 startede nedriv
ningen af deres kvarter.

Det gjorde ondt i sjæl og i øjne, især da kvarterets flotteste byg
ning forsvandt. Det var Nørreport, funkis-ejendommen på hjørnet 
af Nørrebro og Kræmmergyden.

Men minderne lever om bydelen, der døde i 70’erne.
Om søfolkene og om byens mest festlige og særprægede kvarter.
Om de udendørs lokummer. Om lugten af petroleum og pilsner

pis.

Nørrebro blev i 70 ’erne 
slettet af bykortet. Her fælder 
bulldozerne den funktionalistiske 
etageejendom Nørreport, der 
indeholdt bl.a. Set. Hans Apotek. 
”Tunnéllen ”, som ses herunder, 
mistede sin trafikale betydning og 
blev lukket med brædder. I dag er 
den skjult afen jordvold. 
Foto: Niels Nyholm 1978.
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Om værtshuse, hvor vinduespynten for en sikkerheds skyld var 
lænket fast. Om gavlreklamen, hvor det lokale bryggeri af hensyn 
til søfolket reklamerede på engelsk:

”You are now in Odense, and here we drink Albani Pilsner”.
Om det sære fortov, som lå på en afsats næsten to meter over 

gadeniveauet, fordi en del af Nørrebro i sin tid måtte graves ned, så 
gaden kunne kravle ind under jernbanen.

Om Ålykkegade, der af samme grund endte i en trappe.
Eller om det lille baggårdstapperi i sidegaden Engelstoftsgade, 

hvor forældrene til denne bogs forfatter solgte stenkulsnafta og 
tredobbelt salmiakspiritus. Dér ligger nu midterrabatten på Thomas 
B. Thriges Gade.

Funkishuset Nørreport blev fældet 
i 1978. Bygningen, der lå på 

hjørnet af Nørrebro og 
Kræmmergyden, rummede 

bl.a. Set. Hans Apotek. 
Foto: Niels Nyholm 1978.
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Ifølge denne vej plan fra 1962 skulle Odense ikke nøjes med ét firesporet gadegennembrud i bymidten. Også 
Odinsgade i Vesterbro-kvarteret var udset som kommende motorgade. Den plan blev dog taget af bordet 
og en masse huse slap for nedrivning.
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Den stjerneformede by

”Danmarks største landsby”. Sådan lød, også dengang, et af 
Odenses øgenavne, især fremsat af tilflyttere og af eksilfynboer i 
hovedstaden.

Odense besidder indbyggere og kvadratmeter nok til at kalde sig 
en storby. Men den lille bykerne og det vidtforgrenede net af villa
veje har i årtier givet Odense et provinsielt helhedsindtryk, som er 
anledning til øgenavnet.

Byen er stjerneformet. Ud fra bykernen stikker grene i alle ret
ninger, og på hver gren vokser villakvarter efter villakvarter. Und
tagelsen er Vollsmose, Odenses eneste bydel af betonblokke.

Odense fik i 1970’eme - i overensstemmelse med sin byudvik
lingsplan - nye takker mod øst.

Vollsmose blev færdigbygget i nordøst, og en række servicefunk
tioner som amtsgård, universitet, centralbibliotek og en overdæk
ket butiksby skød op i sydøst.

Men Odense cementerede også sit image som den endeløse vil
laby. Nybyggere flyttede i nye etplanshuse på nye villaveje i for
stæder som Hjallese, Dyrup, Sanderum, Bellinge, Næsby, Stige, 
Søhus og Bullerup, og to helt nye villakvarterer spirede på den 
bare mark, Tombjerg og Holluf Pile.

Odense SØ var et af 70 ’ernes 
vækstområder.
Odense Centralbibliotek, som 
lå på Klosterbakken, hvor alle 
buslinjer mødtes, flyttede i 
1976 til en ny betonbygning i 
den sydøstlige bydel, skabt for 
boglæsere med bil.
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Prins Henrik (siddende forrest i billedet) kastede royal glans over begivenheden, da Odense i 1971 fik sit hidtil 
største indkøbscenter, Rosengårdcentret ved Ørbækvej. Foto: Stadsarkivet.

Fra nærbutik til supermarked

Efter amerikansk forbillede fik odenseanerne i 70’eme nye ind
købscentre i de nye forstæder.

Bilister valfartede til Rosengårdcentret, Tarup Centret, Vollsmo
se Centret og til nye store varehuse og supermarkeder uden for 
bymidten.

Over 50.000 mennesker invaderede Rosengårdcentret, da Prins 
Henrik i 1971 åbnede det ny slaraffenland på 29.000 kvadratmeter, 
og de lagde tilsammen fem millioner kroner i kasserne. På én dag.

”Hele Fyns shoppingcenter”, stod der på skiltet ved Ørbækvej. 
Det ord havde odenseanerne aldrig hørt før.

Rosengårdcentret var en bastard. Halvt dansk og halvt ameri
kansk.

Systemet med at betjene sig selv, skubbe rundt med en indkøbs
vogn og betale hos en kassedame kom fra USA.
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Øverst:
Indkøbscentre slog i 70 "erne 
benene væk under flere hundrede 
småbutikker. Odenses første 
overdækkede indkøbscenter var 
Tarup Centret, som åbnede i 1968 
Sognerådsformand Lennart 
Larson klipper her snoren 
foran forventningsfulde husmødre. 
Foto: Stadsarkivet.

Odenseanere valfartede i 70 'erne 
til nye indkøbscentre, der skød op 
i alle kvarterer.
Foto: Niels Nyholm.
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Men ”byplanen” i Rosengårdcentret var pæredansk. Til ære for 
nostalgien blev det moderne butikscenter udformet som en hjemlig 
middelalderkøbstad med smalle gader, der mødes på små torve.

De overdækkede butiksgader manglede kun en himmel. Til 
gengæld kunne de fremmedgjorte forbrugere nu gå tørskoede i 
regnvejr.

Supermarkeder stablede højt og solgte billigt. Forbrugerne vandt 
i kroner og øre. Men de tabte deres nærbutikker.

I 1970’eme lukkede over 100 små købmandsforretninger i 
Odense.

Bilka-kæden byggede i 1976 et nyt 
varehus i det sydøstlige Odense. 

Store parkeringspladser  fik 
forbrugerne til at droppe 

de små købmandsbutikker. 
Foto: Niels Nyholm.
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Hundredevis af små dagligvarebutikker gav op i 70 "erne. Her er en ostebutik på Skibhusvej sat til salg. 
Foto: Niels Nyholm.
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Betonforstaden

Vollsmose opstod oven på 
de bare marker og en losseplads 

i 60 ’erne og 70 ’erne. Åsumvej, 
den gamle brostensvej til 
landsbyen Åsum blev til 

kvarterets firesporede hovedgade. 
Foto 1968, Stadsarkivet.

Mod nordøst fik Odense i 1960’eme og 70’eme et nyt lavstatus- 
kvarter. Vollsmose opstod, da Odense havde revet så mange huse 
ned, at dens indbyggere manglede et sted at bo.

På en losseplads nordøst for byen stablede arkitekter og byplan
læggere grå betonbure oven på hinanden i op til 13 etager og gav 
dem idylliske navne som Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, 
Egeparken, Bøgeparken og Birkeparken. Selv sognekirken fra 
1975 er af beton.

Op af den metangasholdige jord på den tidligere losseplads vok
sede også et indkøbscenter, Vollsmose Centret, der senere skiftede 
navn til Center Øst af samme grund som atomkraftværker og gale- 
anstalter jævnligt skifter navn.

Mange indvandrere, især tyrkere, valgte at bosætte sig i betonfor
staden, som onde tunger gav øgenavnet ”Bistandbul”. En af tidens 
vitser lød: “Hvad er det, der er rødt forneden og gråt foroven og 
lugter af hvidløg?” Svar: “Bybussen til Vollsmose”.

Den nye forstad levede op til en gammel Odense-regel: Folk med
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Odense Kommune beskrev i 1975 Vollsmose-byggeriet som ”smukt” og præmierede hele Vollsmose-planen. 
Nederst: Flyttedag i 1969 i den nye bydel. Foto: Stadsarkivet.
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Betonbebyggelsen i Vollsmose fik 
idylliske navne, opkaldt efter de 

træer, der endnu ikke var plantet.
Her ses Fyrreparken, 

Lærkeparken og Granparken.
Foto 1969, Stadsarkivet.

lavindkomster bor typisk nord for byens midterakse. Velhaverne 
bor syd for aksen.

Vollsmose blev også Odenses rødeste kvarter. Ved folketings
valget 1977 stemte over halvdelen af kvarterets beboere på Social
demokratiet. Ni procent af Vollsmose-boeme stemte på Kommuni
sterne, og kun to procent holdt på De Konservative.

I kontrast hertil stod det fine gamle Hunderupkvarter med De 
Konservative som det mest populære parti.

Ikke sært, at statsminister Anker Jørgensen, der selv boede i en 
tredjesals lejlighed i den københavnske Sydhavn, op til valget i 
1977 tog på charmeoffensiv netop blandt arbejderne, de arbejds
løse og pensionisterne i Vollsmose.

Heller ikke overraskende, at netop denne ørkesløse bydel med 
årene fik et nyt øgenavn: Voldens mose.
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Det rustrøde universitet

For det gamle, der faldt, var der nyt overalt.
1970’ernes mest markante Odense-byggeri skød op på en mark i 

sydøst.
Odense Universitets monumentale bygning af beton og rustrødt 

jern blev indviet i 1974.
Men byggeriet og udflytningen fra barakkerne strakte sig fra 

1971 og årtiet ud.
1970’erne var én lang flyttedag for universitetsstuderende og 

deres undervisere.
I folkemunde fik det store jern- og betonmonstrum hurtigt nav

net ”Rustenborg”. Officielt blev området døbt Campus, som bety
der mark på latin.

Odense Universitet er en socialdemokratisk kolos. Et uhierar
kisk byggeri. En modpol til de kaserneagtige kommuneskoler, som 
mange af de studerende kom fra.

Odense Universitet er én stor sammenhængende fæstning, et 
monument over den økonomiske vækst og eksplosionen i antallet 
af uddannelsessøgende. Verden skulle ikke længere erobres med 
våben, men med viden.

1970 'erne var én lang flyttedag 
med byggerod på det nye 
universitetsbyggeri. Her modtager 
rektor Aage Trommer kongeligt 
besøg under årsfesten 1974.
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Universitetet fik hverken hovedbygning eller hovedindgang. 
Alle dele af byggeriet og alle indgange skulle være lige gode.

Universitetet er et spejl af 1970’ernes supermarkeder. Dets cen
trum er ikke et punkt, men en linje, hovedgangen Gydehutten. Det 
er skabt til bevægelse, ikke til hvile. Selv sofagrupperne er af 
beton.

”Alle er lige og alle katte grå,” som lektor Søren Mørch har 
skrevet om det nye universitetsbyggeri.

Socialdemokraterne regerede landet og byen.
Men i studentermiljøet på det rustrøde Odense Universitet rege

rede de ægte røde.
Det er helt forkert, når Odense Universitets 25 års jubilæumsbog 

hævder, at “universitetsmarxismen i realiteten var en død sild alle
rede i 1977”.

Netop da havde unge studenteroprørere fra universitetets barn
dom erobret stillingerne som undervisningsassistenter i en række 
humanistiske fag, og de trak fulde huse af nye studerende, mens de 
ældre lektorer docerede i halvtomme lokaler om bornholmske dia
lekter og drengenavnes skiftende popularitet.

Her bag de rustrøde jernplader, i “Rustenborg” på herrens mark, 
satte de unge undervisere i dansk således finkulturen i skamme
krogen til fordel for ideologikritiske analyser af Anders And, Alt 
for Damerne og Morten Korch, der let lod sig rubricere som opium 
for den udbyttede arbejderklasse.

Forude ventede de danske gymnasier på nye lærerkræfter med 
pensum i Kierkegaard og H. C. Andersen. De ventede forgæves. Et 
fag som litteraturhistorie var afskaffet, og klassikerne lagt på is.

Nu hed det teksthistorie, og de få skønlitterære skribenter, der 
slap gennem nåleøjet, hed Nils Nilsson, Harald Bergstedt og Aage 
Hermann, navne der af gode grunde var gået i glemmebogen, men 
nu blev støvet af, fordi de var arbejderforfattere.

Også Jeppe Aakjær overlevede marxisternes oprydning i den 
danske litteraturskat, men kun fordi han var en fattig bondesøn.

Underviserne sendte de studerende “i grupper”. Mændene grup
perede sig om arbejderlitteratur, arbejdersprog, arbejderaviser, 
arbejderundervisning og arbejderidræt. Pigerne kastede sig over 
kvindelitteratur, kvindesprog, kvindebevægelse og dameblade.

Marxistiske analyser beviste, at arbejderforfatterne skrev bor
gerlige bøger. At den hedengangne Fyns Social-Demokrat var en 
borgerlig avis. Og at arbejderne på en fynsk sukkerfabrik led af en 
borgerlig “socialpartnerideologi”.

Efter timerne gik de studerende til fagrådsmøder i fyldte under
visningslokaler og diskuterede studenterpolitik og planlagde revo
lutionære aktioner.
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Odense Universitet blev “besat” 
både i 1977 og 1980. Ved aktionen 
i 1980 var hovedfjenderne
USA s imperialisme og den danske 
regerings nedskæringer.

Arbejderne, tidens adel, som skulle overtage samfundet og ind
føre proletariatets diktatur, var noget langsomme i optrækket. Sul
tens slavehær gik hellere på arbejde end på barrikaderne.

Studenterne mente, at de hellere selv måtte gå foran.

Universitetet besat

Odense Universitet lignede i flere år en politisk slagmark. Et par 
gange var universitetet ligefrem besat, første gang i 1977.

De studerende ville vise deres solidaritet, dog ikke med arbej
derklassen, men med andre studerende, nemlig dem i Roskilde, 
som regeringen pønsede på at fratage den samfundsvidenskabelige 
basisuddannelse.

Besættelsestroppeme overnattede i soveposer på Odense Uni
versitets kontorer, indtil rektor og besættelseshistoriker Aage 
Trommer fik politiet til at smide dem ud en tidlig mandag morgen. 
En leder i Fyens Stiftstidende kaldte i den anledning marxismen 
for “en sygdom” og Roskilde Universitets Center for “Rødt Uni
versitets Center”.

En anden studenteraktion udspillede sig en mørk nat, da en 
gruppe universitetsstuderende listede sig af sted på tå, ikke for at 
røve, men for at barrikadere en bank. Med sig bragte de mursten 
og mørtel for - i protest mod ågerrenterne på studielån - at opføre 
en mur foran en af bankerne.

Målet for den natlige aktion var ikke en af de store landsdæk-
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kende pengetanke. Valget faldt på Svendborg Banks lille Odense- 
filial i Vestergade. Årsagen var enkel og praktisk: Svendborg Bank 
havde den smalleste indgang.

70’ernes aktioner foregik med militærisk præcision, styret af 
studenter fra venstrefløjspartieme. Aktivister fra DKP havde hentet 
taktisk og strategisk viden på Leninskolerne i Østeuropa. Unge 
VS’ere lærte lektien på såkaldte introskolingskurser i den lokale 
partiforening. Her testede betroede partimedlemmer, om aspiran
terne havde tilstrækkelig marxistisk viden til at blive optaget i 
kadren.

Intet blev overladt til tilfældighederne. Under universitetsbesæt
telsen i 1977 uddelte studenternes fortrop en “Takt og tone for akti
vister på det befriede område”.

Selv i en “klassekampsituation” skulle der tømmes askebægre, 
vandes blomster og samles tomme flasker, lød en af instrukserne 
på den revolutionære huskeseddel.

Den kapitalistiske supermagt, USA, samt bebudede nedskærin
ger udgjorde hovedfjenderne i 1980, da universitetet igen blev er
klæret for besat.

“Universitetet lukket - overdraget til militæret - velkommen til 
Camp U.S.”, lød teksten på et banner. Alle døre var blokeret, og 
for at komme ind skulle de studerende gennem en tendenslod
trækning, arrangeret af besætterne. De heldige, hovedsageligt de 
riges børn, fik adgangstegn til fortsatte studier, f.eks. på ”Instituttet 
for Psykologisk Krigsførelse”.

Det blev den sidste fynske universitetsbesættelse i dét årtusinde.
Efter marxismens årti skiftede studenterne deres rygsække ud 

med attachétasker.

Studenteroprøret trak spor helt op 
i 1980’erne. En studenterpolitiker 

holder tale iført shorts og 
sandaler, mens Dronning Ingrid 

og de lærde doktorer ser betuttede 
til under årsfesten på Odense 
Universitet 1982. En bølge af 

mere velklædte og business- 
orienterede studenter kom 

dog snart i flertal.
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Blade der faldt

Bladene faldt i 70’eme. De små måtte bøje sig for de store, ganske 
som forudsagt af de marxistiske vismænd.

Både borgerlige og socialdemokratiske aviser kæmpede en hård 
kamp mod bladdøden.

Ved tærskelen til årtiet sprøjtede rotationspresserne tre dagblade 
ud til odenseaneme. Kun det radikale Fyns Venstreblad havde 
opgivet kampen; ellers var det såkaldte firbladssystem stadig intakt 
i landets tredjestørste by.

Det socialdemokratiske dagblad, som efter jævnlige navneforan
dringer var blevet en lokaludgave af moderorganet Aktuelt, blev 
bladdødens næste offer i Odense. 1 1971 udkom for sidste gang en 
særlig fynsk udgave af den fagforeningsfinansierede avis.

I bladets nekrolog over sig selv skrev den: ”LO sigtede mod at 
bevare den lokale nyhedsdækning i hver ravnekrog. De social
demokratiske blade var i store dele af landet den sidste barriere 
mod borgerligt monopol. Men LO’s beslutning om at fastholde 
denne barriere mødte ikke fortjent påskønnelse og opbakning. 
Udviklingen i abonnementstal og annonceomsætning slog lokal
barrieren omkuld.”

Aktuelt Fyns sidste tophistorie var et langt og udførligt referat 
fra Fynsværkets repræsentantskabsmøde.

Dagen efter var det lille ord ”Fyn” slettet på avisens forside. Det 
var slut med de seks siders lokalstof, leveret af hele 11 fynske 
lokalredaktioner. Aktuelts Odense-redaktion i Vestergade 35 skulle 
nu levere stof til en landsavis.

Da Stiften åd Tidende

Odense mistede i 1979 endnu et dagblad, Fyns Tidende.
Den konservative Fyens Stiftstidende med et oplag på 54.000 

slugte konkurrenten, hvis oplag var dalet til 22.000.
Forud var gået mange års politisk kamp for at redde Fyns Tiden

des selvstændighed.
Opfindsomheden var stor. Venstre-folk kæmpede forgæves for at 

få den skrantende Tidende lagt sammen med Svendborg Avis.
I slutningen af 60’erne kastede Tidende sig ud i et desperat for

En særlig fynsk udgave af 
dagbladet Aktuelt udkom for sidste 
gang den 24. november 1971.
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søg på at ligne Ekstra Bladet og skiftede til samme format som den 
succesrige frokostavis. Den halverede Tidende skyggede for dår
ligt, når landmændene tog en middagslur, og det blev dens død, 
sagde folkeviddet. Tidende vendte hurtigt tilbage til sit gamle for
mat.

Fyns Tidendes bestyrelsesformand, eks-statsminister Erik Erik
sen fra Ringe, valgte forbrødringen som løsning på bladets krise. 
Han banede vejen, da Fyns Tidende i 1968 lod sig indlemme som 
et datterselskab under Fyens Stiftstidende, der som trøstpræmie 
garanterede at udgive Tidende i ti år.

Nu var de ti år gået. Stiftstidende lukkede Tidende i oktober 
1979. Medarbejderne opførte på dommedag en happening iført 
begravelsestøj, og Tidendes neonreklame på Gråbrødre Plads blev 
skruet ned samme dag.

Fyns Tidende opsummerede i sit sidste nummer bladdødens ofre 
på Fyn. Siden 1950 var 14 aviser gået i graven.

Det gamle firbladsystem i Odense var blevet til et étbladsystem.
Fyns Tidende blev degraderet til en side i Stiftstidende, hvor 

redaktør Jens Peter Jensen i yderligere ti år fik lov at skrive en dag
lig Venstre-leder i avisen, der ellers kaldte sig uafhængig.

Byens nye blad, den lille Avisen Fyn, skældte ud:
”Tilbage står kræmmeravisen Fyens Stiftstidende. Et godt gam

meldags reaktionært borgerligt bladmonopol, magthavernes spær
reballon mod 1970’emes folkelige bevægelser.”

Fyns Tidende sagde 
den 5. oktober 1979 

”farvel og på gensyn
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Byens store bladhus på hjørnet af Jernbanegade og Gråbrødre Plads.
Her blev både morgenavisen Fyns Tidende, eftermiddagsavisen Fyens Stiftstidende 
og den fælles søndagsavis, Morgenposten, redigeret og trykt.
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Rød avis i den sorte firkant

De første numre afAvisen Fyn 
blev trykt hos dagbladet 

Information i København, 
hvor dette billede er taget. 
Foto: Niels Nyholm 1978.

I en kælder i Pjentedamsgade i Odenses sorte firkant, kvarteret lige 
omkring Politigården, centrum for luderforretninger, narkohandel 
og hæleri samt politiets blinde øje, fik Fyn i 1978 en ny avis.

Kælderen under kollektivet Pjenten blev forvandlet til redaktion, 
teknikafdeling, fotoafdeling, annonceafdeling, salgsafdeling og 
administration.

På væggen på lokummet stod kradset et citat af den engelske 
bladkonge Lord Northcliffe: “En nyhed er en afsløring, der offent
liggøres mod mindst én persons ønske. Alt andet er tekstreklame.”

Studerende, lærere, pædagoger, socialarbejdere og nyuddannede 
journalister fandt fælles fodslag ved skrivemaskiner, lysborde og 
reprokamera på avisen med det snedigt neutrale navn, Avisen Fyn. 
Sloganet stod lige under avisens hoved: “Avisen der trykker, hvad 
andre undertrykker.”

Socialismen skulle sniges ind ad de fynske brevsprækker. Avi
sen Fyn skrev om ædle arbejdere, der led under senkapitalismens 
åg, og om fæle kapitalister, miljøsvin og bolighajer. Taktikken så 
ud til at virke. Første nummer blev solgt i over 6.000 eksemplarer.
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Avisen Fyn ville fortrænge 
frokostaviserne fra de fynske 
bladstativer Foto 1979.

Avisen Fyn havde hverken chefredaktion, aktionærer eller løn
ningsliste. Den ejede sig selv - som selvejende institution. Enhver 
kunne gå lige ind fra gaden og blive ”avisaktivist”.

Alle væsentlige beslutninger blev truffet på åbne redaktions
møder og fællesmøder. Alle skiftedes til at være ”ansvarshavende 
redaktør” med navn i kolofonen, og redaktionssekretærjobbet gik 
på skift blandt de faste skribenter. For at understrege det kollektive 
ansvar var alle artikler uden signatur.

En nedlagt bagerbutik, som avisen lejede i Ryttergade, da den 
efter et halvt år viste sig at være levedygtig, blev et laboratorium 
for den såkaldt rødgule presse, også kaldet gulerodspressen.

Biblerne var to rapporter, skrevet af medieforskere og studeren
de fra Odense Universitet og fra Danmarks Journalisthøjskole. 
Rapporterne anviste, hvordan de kedelige venstrefløjsaviser kunne
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Fyens Stiftstidende - -

Den truede 
præstegård 
PfXHcbotigai bør bevares - tor xognefe skyld, mener besk op
K. C. Holm Men manpe præster sidder i køkkenet og fryser

I »MiB rwn i Herning: Knsk foxtenie; bfcv årias iiund»

Biler i 92
etager
Parkeringshus tii 34.444 
biler i Odense Cily

Virksomhed 
truet 
af lukning

Avisen Fyn udgav i 1979 en parodi 
på Fyens Stiftstidende.
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peppes op ved hjælp af Ekstra Bladets såkaldt ”gule” formsprog. 
Store billeder, store overskrifter og lavt lixtal skulle få arbejder
klassen til at spærre øjnene op.

Med rødt indhold i gule gevandter udkom Avisen Fyn 18 gange 
som månedsavis. I 1980 blev den ugeavis. Og i april 1981 skrev 
Avisen Fyn pressehistorie, da den sprang ud som dagblad.

Der var forbavsende stor fordragelighed på den røde avis, sam
menlignet med de stridigheder der rasede på venstrefløjen udenfor.

Af de over 100 aktivister, der i kortere eller længere perioder 
bidrog til Avisen Fyns overlevelse, holdt de fleste sig uden for par
tierne, og avisen afparerede alle tilløb til “kupforsøg” fra venstre
fløjens babyloniske forvirring af partier og fraktioner som SF, VS, 
SAP, KAP, KF, KAML, DKP, DKP/ML osv.

Det redaktionelle indhold var ”tværsocialistisk” og svarede til 
annoncemiljøet. Røde forlag, røde bogcafeer, røde højskoler og 
røde teatergrupper gav reklamekroner sammen med forhandlere af 
vegetarmad, cykelanhængere, solfangere og Kalsø-sko med minus
hæl.

Avisen Fyn udgav også en falsk udgave af Fyens Stiftstidende. 
Fup-avisen blev udstyret med overdrevne militær- og atomkraft
venlige artikler samt lidt provinsiel petitjournalistik.

En af forsideartiklerne hed “Biler i 92 etager” med underrubrik
ken “Parkeringshus til 34.444 biler i Odense City.” De mange ned
rivninger og nybyggerier i Odense taget i betragtning var et sådant 
projekt vel ikke urealistisk.

Fyn fik sig et godt grin. Nummeret med den falske Stiftstidende 
som tillæg gik som varmt brød.

Den ægte Stiftstidende kunne have anlagt sag, men chefredaktør 
Kurt Sørud udtalte i stedet i sine egne spalter:

“Det er formentlig et led i Avisen Fyns strategi, at vi skulle rets
forfølge den. Så kunne Avisen Fyn skrive om den store mastodont, 
der kvæler den lille alternative avis.”

Dagblad i fire uger

Avisen Fyns kemelæsere var unge og venstreorienterede - og for 
få.

Måske var det tegneseriesproget og det sort-hvide verdens
billede, der skurrede på byens studerekamre. Kundekredsen skrum
pede langsomt ind. Avisen passerede 2.000 solgte eksemplarer - 
den forkerte vej.

Standarden dalede, og den rødgule sanselighed blev efterhånden 
svær at få øje på mellem artiklerne om folk med de rigtige menin-



Byens lille, alternative 
”bladhus”på hjørnet af 
Ryttergade og Pjentedamsgade. 
Den tværsocialistiske Avisen Fyn 
havde fra 1978 til 1981 redaktion 
i den tidligere bagerbutik 
til højre for hoveddøren.
Foto 1978.

ger anbragt under rubrikker med dommedagstyper.
Avisen Fyn befandt sig konstant på fallittens rand, men støtte

koncerter, pengeindsamlinger blandt læserne og andre kreative 
påfund forsinkede gang på gang bladdøden.

Kampgejsten blussede op igen, da en vanvittig drøm gik i opfyl
delse: De borgerlige aviser forsvandt.

Under en langvarig konflikt mellem dagbladsejeme og Dansk 
Typografforbund lockoutede næsten alle danske dagblade deres 
typografer og var derfor ude af stand til at udkomme. Det gjaldt 
også Fyens Stiftstidende.

I fire hektiske april-uger i 1981 slog Avisen Fyn derfor til - nu 
ikke længere som en alternativ ugeavis, men som en daglig mono
polavis i Odense.

Det røde dagblad blev trykt om aftenen i Kerteminde og i løbet 
af natten og morgenen kørt ud til 300 kiosker og butikker.

Hver dag i lockout-perioden købte fynboerne mellem 3.000 og 
5.000 eksemplarer af Avisen Fyn. Men avisen tjente ikke en rød 
øre på dagblads-eventyret.

Drømmen var forbi. Og nedturen fortsatte. Som en af de sidste 
krampetrækninger skiftede Avisen Fyn i august 1981 “hoved” på 
forsiden (som andre aviser gør, når de er i krise) og gik over til et 
mere magasinagtigt præg.

Det gik stadig ned ad bakke. Da Avisen Fyn i december 1981 
havde udgivet nummer 100, var festen forbi. Bladet gik konkurs 
med en gæld på 266.000 kroner.

Forfatteren Dan Turélls visdomsord holdt stik:
“Efter som vi har trykkefrihed, er det enhver tilladt at starte et 

blad i Danmark. Men det er også fuldt legalt at gå på vandet”.
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Første maj var årets første højtid for det alternative Odense. 
Her slanger demonstrationstoget sig gennem 

Overgade, Thomas B. Thriges Gade og Nørregade. 
Foto: Niels Nyholm 1980.
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Græsrodsliv

Byens græsrødder byggede i 70’erne og i begyndelsen af 80’eme 
en verden for sig - med egne ”byfester”, egne mødesteder og med 
et blomstrende kulturliv næsten på højde med klassekulturen 50 år 
tidligere, da socialdemokratiske arbejdere oprettede deres egne for
samlingshuse, egne aftenskoler, egne sangkor, egne idrætsklubber 
og deres eget dagblad, mens borgerskabet tilsvarende isolerede sig 
i egne bastioner.

At fejre jul, påske og pinse var politisk ukorrekt dengang i de 
venstredrejede 70’ere. Det gjorde de fleste nu alligevel, omend sal
mesangen lød noget lavmælt.

Græsrødderne i Odense fulgte deres egen alternative kalender 
med egne højtider, som samlede meningsfæller under samme tag, 
den blå himmel over plænen i Munke Mose.

De fire højtider

Højtiderne hed Første maj, Odense Karneval, Folkets Årsfest og 
Odense Festival. En tryg, cyklisk verden.

Første maj slangede en rød hær af demonstranter sig gennem 
byen i solidaritet med byens arbejdere, hvis flertal dog fejrede 
deres internationale kampdag hjemme i sofaen.

I Munke Mose fordelte førstemaj-flokken sig. Valget af øltelt 
afhang af, om man bekendte sig til socialdemokraterne, sovjetkom- 
munisteme, venstresocialisterne, maoisterne, rådskommunisterne, 
anarkisterne eller til en helt syvende trosretning.

Sidst i maj gyngede det store karneval gennem gaderne. Odense 
Karneval var et tidligt firser-fænomen, hvor falmede rødstrømper 
og fallerede munkemarxister slap sanserne fri og sprang foråret i 
møde som eksotiske sambadansere med vrikkende hofter.

Som i en stjernedemonstration drog klynger af udklædte op fra 
hver sin gade og mødtes i Kongens Have for - til lyden af piber og 
trommer - at danse gennem byen til Munke Mose.

I forsommeren kaldte de studerende til udendørsfest med musik, 
teater og paneldiskussioner i Munke Mose, alternativet til den fine 
årsfest på universitetet.

Navnet Folkets Årsfest var valgt, fordi de studerende hellere vil-
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Tusinder af unge odenseanere steg 
på den revolutionære vogn i 70 'erne.

Foto: Niels Nyholm, 1. maj 1978.
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1. maj-demonstration 
på Vesterbro 1978. 
Foto: Niels Nyholm.

le ses sammen med folket end med dronningen.
Endelig var der helligdagen den sidste lørdag i august, Odense 

Festival, som forvandlede Munke Mose til en musikfestival og en 
markedsplads for venstrefløjens og græsrøddernes telte og boder 
lige fra cyklistforbundet til venskabsforeningen med Albanien.

Mellem højtiderne bandt en stribe af strejker og demonstrationer 
græsrodsmiljøet sammen. Der var flere pædagogstrejker end arbej
derstrejker i Odense, da 1970’eme blev til 80’eme.

Også i hverdagen blomstrede det alternative Odense ved indgan
gen til 1980’eme.

Bøger med de rigtige budskaber stod på hylderne i Bogladen i 
Store Gråbrødrestræde, i Rosa Luxemburg i Vindegade, i Arbejde
rens Bogbutik i Albanigade, i OOA-butikken i Søndergade eller i 
Basviola i Grønnegade. Sidstnævnte var forbeholdt feminister og 
lesbiske.

Politisk korrekte mænd gik i solidaritetens navn til fødselsforbe
redelse for at lære åndedrætsøvelser hos venstrefløjens oplysnings
forbund eller hos Rødstrømpebevægelsen.
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Og græsrødderne gik hellere i Bandens egnsteater for at se Vig
ga Bro i en Dario Fo-forestilling, end i Odense Teater for at se 
Nøddebo Præstegård. Syntes man, at en teatersal i sig selv var bor
gerlig, kunne man betragte det samfundskritiske gruppeteater 
Gadesjakket eller gøglertruppen Salon Gladys, som bl.a. gjorde 
grin med atomkraften og den kolde krig.

Efter aftenmøderne i de talrige politiske fraktioner, folke
bevægelserne mod EF og mod atomkraft samledes subkulturen 
over en Odense Pilsner på de rigtige værtshuse, Odin i Vindegade, 
Blomsten i Dronningensgade eller Carlsens Kvarter.

De Studerendes Råd på Odense Universitet 
holdt i 1976for første gang en Folkets Årsfest som 

modvægt til den ’fine ” officielle årsfest på Campus. 
Årsfesterne i Munke Mose blev til en fast tradition, 

som havde til formål at nedbryde 
skellet mellem universitetet og ’folket”. 

Billedet viser omslaget til en grammofonplade 
med odenseanske kampsange, 

udgivet i forbindelse med Folkets Årsfest 1977.
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Øverst:
Odense Festival 1980. 
Foto: Niels Nyholm.
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Beboerkamp

Progressive odenseanere boede i de ”rigtige” huse i de ”rigtige” 
bydele, gamle byhuse i byens arbejderkvarterer, Vesterbro og Alle- 
gade-kvarteret, der var ved at blive erobret af akademikere og 
omdannet til latinerkvarterer, mens den gamle arbejderklasse flyt
tede i nye boliger eller på plejehjem.

”Rigtige” gader havde beboerforeninger - et andet 1970’er- 
fænomen, opstået i kølvandet på hovedstadens kamp mod sanerin
ger og nedrivninger. Tilflytterne dannede beboerforeninger og 
udgav beboerblade i bl.a. Skt. Knuds Gade, Langegade, Ridehus
gade, Frederiksbrokvarteret, Georgsgade, Haraidsgade, H. C. An
dersens Gade, Oluf Bagers Gade og på Vesterbro. Gadernes parla
menter fredede hverken politikere eller bolighajer.

Lejere hos et stort privat ejendomsfirma kaldte sig for Holger 
Danske-gruppen og udgav en hel rapport om ejerens metoder. Og i 
Frederiksbrokvarteret besatte beboerne en boligspekulants tomme 
lejlighed, hvorefter besættelsen endte i byretten.

Når det gjaldt nedrivninger, kæmpede borgerne som regel for
gæves mod den kommunale overmagt. Modstandere af de mange 
nedrivninger sluttede sig i 1976 sammen i en forening for alle 
byens borgere, Byforeningen for Odense. Men heller ikke den for
ening kunne hindre de planlagte nedrivninger.

Tættest på en sejr kom beboerne i Skt. Jørgens Gade-kvarteret i 
1978, da et snævert byrådsflertal af socialdemokrater og den enlige 
kommunist besluttede at nedrive en gammel husrække. Alle andre 
partier stemte imod.

Beboerne i Ridehusgade og 
Skt. Jørgens Gade kæmpede 

forgæves mod den kommunale 
overmagt. Et spinkelt byrådsflertal 

tillod bulldozerne at jævne en 
række huse med jorden. 

Kort efter blev også 
gastårnet revet ned. 

Foto: Niels Nyholm 1978.
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Beboerne tabte.
De gamle huse i Ridehusgade og

Skt. Jørgens Gade faldt. 
Foto: Niels Nyholm 1978.
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Sportens rødder

Også boldbanerne var politiske slagmarker, omend i indforståede 
cirkler uden de store mediers bevågenhed.

Rød sport foregik i Røde Stjerne, Utopia eller i volleyballklub- 
ben Regnbuen, der havde “kønsintegreret” bad og omklædning.

Arbejdere og lærlinge med sympati for kommunistpartiet 
KAML dannede i 1974 Boldklubben Røde Stjerne. Den erklærede 
sig uafhængig af politiske partier og åben for alle, men fremhæve
de i sine love, at den særligt sigtede efter at organisere ”arbejdere 
og arbejderungdom”.

”Borgerskabet prøver at skjule, at idrætten er politisk, bl.a. ved 
at trække unge mennesker bort fra klassekampen ved overdreven 
og påstået klasseløs propaganda,” sagde to Røde Stjerne-bestyrel
sesmedlemmer i et interview i 1976.

Den røde klub, der efter et par år rykkede ind på B1909’s tidli
gere baner i Kochsgade, voksede hurtigt til næsten 100 medlem
mer, der dyrkede mandefodbold, kvindehåndbold og kønsblandet 
volleyball.

Man skal ikke blande sport og politik, sagde de borgerlige. Men 
venstrefløjen agiterede for den stik modsatte holdning: Sport er 
politik.

Derfor holdt fagforeninger og beboerforeninger m.m. deres eget 
protest-arrangement mod fodbold-VM 1978 i Argentina. ”Frigiv 
alle politiske fanger i Argentina,” lød parolen for stævnet ”Argen
tina Cup”, der foregik på Odense Dyrskueplads. Året efter fik 
stævnet en paroleløs efterfølger ved navn ”Fyns Folke-Fodbold- 
Kop”.

En del klubløse og partiløse spillere samt et par afhoppere fra 
Røde Stjerne dannede i 1980 endnu en rødlig boldklub i Odense. 
En anarkistisk klub uden træner og uden bestyrelse, for trænere og 
ledere var pr. definition magtsyge autoriteter.

En trio af universitetsstuderende stiftede den nye boldklub og 
døbte den Utopia. De tog sig ikke af, at leksika definerer utopister 
som “personer, der tror på ideelle, men urealisable fremtidsdrøm
me”.

Utopias formål var ifølge vedtægterne ”at dygtiggøre medlem
merne i kollektiv idræt og udbrede det decentrale demokrati”.

Iført røde bluser og sorte bukser, anarkismens kulører, rykkede 
Utopia ind på OB’s forladte anlæg i Munke Mose lige midt i Oden
se.

I kraft af vilje, disciplin og pionerånd, der var større end det fod
boldmæssige talent, lykkedes det mirakuløst Utopia i sin første 
sæson at rykke op i boldhierarkiets Serie 3.
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Demokrati på idrætspladsen og tryghed i “ansættelsen”, lød en 
af parolerne. Man var med på holdet, indtil man selv satte sig af. 
Alle skiftedes til at være anfører og til at vaske tøj og til at sidde 
over, når for mange ville spille. Det var ikke et system, som lands
træner Sepp Piontek valgte at kopiere.

Fra sidelinjerne på det milde Fyn lød tilråb som kommunist
svin, narkovrag og socialnassere til de langhårede fra stenbroen.

“Hvorfor har de mon ikke noget græs i deres straffesparksfelt? 
Nå, det har de nok røget,” grinede en gæst fra Sydfyn.

Store bråvallaslag i de tidlige 80’ere var fodboldkampene mel
lem Utopia og Røde Stjerne, det årlige alternative lokalopgør på 
Odense Festivalen i Munke Mose.

I modsætning til de fleste røde foretagender overlevede både 
Utopia og Røde Stjerne jerntæppets fald og åreknudernes fremryk
ning, og begge klubber eksisterer den dag i dag, selv om navnene 
smager henholdsvis af hippietid og af Beograd. Nye medlemmer 
finder stadig vej til byens ældste boldbane i Munke Mose og til 
Røde Stjernes anlæg ved Falen.

Fyn for fre’

Odenses græsrødder kastede sig i 1980 over endnu en hobby. Mens 
Sovjetunionens og USA’s alderspræsidenter argumenterede for, at 
oprustning var nedrustning og parkerede nye raketter på hver sin 
side af jerntæppet, dannede græsrødderne nu fredsgrupper.

Alt og alle var for fred i de tidlige 1980’ere. Fyn for Fre’, Kar
neval for Fred, Kvinder for Fred, Kultur for Fred, Læger for Fred, 
Idræt for Fred, og en ung håndboldspiller, Morten Stig Christen
sen, holdt fredstale i Kongens Have.

En 82-årig kvinde vandrede op og ned ad Vestergade og samlede 
2.500 underskrifter ind for fred i verden.

”Nu er det nok. Vi er grebet af fortvivlelse over udviklingen. 
Har vore børn nogen fremtid?” lød teksten, som hun bad odense- 
anerne skrive under på.

NATO’s planer om at parkere Hawk-raketter i Højstrup skærpe
de interessen og tilstrømningen til de lokale fredsgrupper.

6.000 skrev under på en protest til Odense Kommune, men for
gæves. Raketterne blev planmæssigt kørt til Odense og står der den 
dag i dag - blandt harer og fasaner - på markerne vest for Ris
marksvej.
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Odense 1980

Beretningen om 7O’eme slutter i 1980, det sidste år i det ottende 
årti i det tyvende århundrede.

Optimismen boblede ved årtiets fødsel. Krisen kradsede, da årtiet 
var slut.

For nogle havde utopierne blomstret, for andre lå livet i ruiner. 
70’eme var græsrodsbevægelsernes guldalder, men også nedturens, 
nedskæringernes og nedrivningernes årti.

7.300 odenseanere stod i kø som arbejdsløse - 6.000 flere end da 
årtiet begyndte. Byens industri havde på ti år skåret en femtedel af 
jobbene væk. Det utænkelige var blevet tænkeligt: Det kunne gå 
tilbage for enhver.

Fyens Forum på Sortebrødretorv 
blev revet ned i 1978, og byggeriet 
af H. C. Andersen Hotel begyndte 
et par år senere.
1 baggrunden Politigården.
Foto: Stadsarkivet.
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Brandts Klædefabrik standsede 
tøj produktionen i 1977. Byråds

politikerne diskuterede i 1980, 
om den skulle rives ned, om den 

skulle ombygges til ejerlejligheder 
eller socialt boligbyggeri. 

Som bekendt blev bygningerne 
genfødt som kulturcenter.

På sædvanlig græsrodsmanér dannede de arbejdsløse i 1980 
arbejdsløshedsgrupper, gik på arbejdsløshedsmarcher og arrangere
de arbejdsløshedsfester.

Blandt de afdøde virksomheder var den over 100 år gamle 
Brandts Klædefabrik. Byrådspolitikerne diskuterede nu, om den 
skulle rives ned, om den skulle ombygges til ejerlejligheder eller 
socialt boligbyggeri eller...

Mange andre markante bygninger og husrækker var forsvundet i 
70’erne. Minder blev mishandlet og bånd til barndommen revet 
over for tusinder af odenseanere. Et nyt H. C. Andersen Hotel og et 
koncerthus til byorkestret rejste sig på tomten efter det nedrevne 
Fyens Forum.

Nørrebros vartegn og byport, ”tunnéllen”, blev lukket i 1980 og
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stod nu uanvendelig hen som en romersk akvædukt bag posttermi
nalen. Adamsgade, Enggade, Skulkenborg, Hans Jensens Stræde 
og Engelstoftsgade var alle skåret over af en firesporet motorgade. 
På kvarterets grav opstod en ny postterminal, en ny rutebilstation, 
et nyt toldkammer og en ny arbejdsformidling.

Over 200 småbutikker lukkede og slukkede i Odense i 1970’eme 
og murede butiksvinduerne til. Næsten hver bydel kunne til gen
gæld prale af sit eget store butikscenter med selvbetjening.

Frygten for byfornyelse kunne kun overgås af angsten for atom
krig. Der herskede ufred i verden, selv om Vietnamkrigen var slut. 
Sovjetunionen havde invaderet det lille naboland Afghanistan. Pol
ske arbejdere gjorde oprør mod kommunisterne. USA boykottede 
De Olympiske Lege 1980 i Moskva. Og israelere og palæstinense
re sloges som sædvanlig.

John Lennon blev myrdet, og Island valgte verdens første kvin
delige præsident.

En af de mest omtalte odenseanere dét år var Johanne Frederik
sen fra Middelfartvej i Odense. Som 82-årigt medlem af ”Kvinder 
for fred” overrakte hun en halv million skriftlige bønner om ned
rustning til FN’s generalsekretær Kurt Waldheim.

Græsrødderne groede fortsat, men et højresving var på vej. 
Republikanske Ronald Reagan indtog Det Hvide Hus, og konser
vative Poul Schlüter blæste til angreb på Anker Jørgensen. Som et 
varsel om nye strømninger viste det hjemlige monopolfjernsyn i 
1980 første afsnit af en ny tv-serie, Dallas, om familielivet blandt 
oliemilliardærer i Texas.

Aktier i stedet for aktioner

Efter 70’emes aktioner og fraktioner hed mantraet nu aktier og 
obligationer. Penge blev igen et stuerent samtaleemne. Unge ego
trippere, yuppier, som de blev kaldt, gik i solarium og til bodybuil
ding og på nye smarte high-tech cafeer med spejle og zinkbar. 
Lokale restauratører tilpassede sig de nye tider.

Også universitetet afspejlede forvandlingen. Kurser i kapital
logik, kvindeoffentlighed og senkapitalistisk bevidsthedsdannelse 
gled ud aflæseplanerne, ligesom det tyndede ud blandt undervisere 
i overalls og træsko og i forskning til fordel for arbejderklassen.

Ind kom de kjole- og slipseklædte til nye uddannelser, der skulle 
gavne dansk erhvervsliv.

Andre blev bz’ere eller punkere med gulgrønt hår og hanekam, 
med sikkerhedsnåle stukket i huden og med lædertøj påmalet deres 
livstrætte slogan: ”No future” - ingen fremtid.
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Revolutionen udeblev. At dømme efter billedet kørte den i Odense Å. Foto: Niels Nyholm, 1. maj 1978.

Men de fleste sagde bare ”nå” til det nye årti og gav anledning til 
et nyt ord i ordbogen: Nå-generationen.

Et angreb på borgmester Dalskov under et byrådsmøde i 1980 
blev det nærmeste, odenseaneme kom på en væbnet revolution. 
Våbnet var en vandpistol fyldt med blæk, affyret af tre demon
stranter, der ville protestere mod en nedrivning i Nedergade.

De skarpe holdningers årti ebbede ud.
På ét punkt var alt dog ved det gamle i Odense.
Byens vise fædre fortsatte med at rive den ned...
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En nihilistisk punk-generation med strithår, læderjakker 
og graffiti på bukserne afløste den '’røde ” 68-generation.
Tre Odense-punkere poserer på trappen til Badstuen. Foto 1980.
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ODENSE DENGANG I 70’ERNE
er en odyssé i ord og billeder gennem det hektiske årti 1971 -1980. 
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