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20 kroner om måneden pr. 
lejemål. Det koster vedli-
geholdelsen af den spritnye 
baggård, der er omkranset af 
gamle, røde murstensejen-
domme på Thuresensgade, 
Rødegårdsvej og Nansensga-
de i Odense. 

5. juli sidste år var der offi-
ciel indvielse af den renovere-
de baggård, der har kostet 3,2 
millioner kroner. De penge er 
kommet fra byfornyelsespul-
jen og har dermed ikke kostet 
de 120 lejemål nogen penge.

Det har til gengæld kostet 

initiativtager Mads König 
Nybo masser af tid og tålmo-
dighed siden 2008. 

- Jeg hørte om muligheden 
for renovering af baggårde 
gennem min far, der bor i 
Skibhuskvarteret. Der havde 
de forgæves forsøgt at nå til 
enighed om et projekt, for-
tæller Mads König Nybo, der 
har en ejerlejlighed i Thure-
sensgade.

Mads König Nybo fik ud-
leveret en liste over samtlige 
formænd for de forskellige 
ejerforeninger samt alle ejer-

ne af de forskellige lejelejlig-
heder. 

Og så gik han i gang med at 
stemme dørklokker i de man-
ge opgange for at fortælle den 
gode historie: Vi kan få betalt 
en renovering, hvis alle er 
med på idéen. 

- Folk syntes, det lød som 
alle tiders idé, men de næg-
tede at tro på, at det ikke ko-
stede dem noget. Så kom pa-
raderne op. Det var tydeligt, 
at folk ikke vidste, hvad de fik, 
men vidste, hvad de havde, 
fortæller han og fortsætter: 

- Så er det jo godt, at jeg i 
mange år har arbejdet som 
sælger hos TDC. 

Efter flere måneders arbej-
de ved siden af sit arbejde som 
salgschef i TDC var det ende-
lig lykkes Mads König Nybo 
at få et uforpligtende tilsagn 
fra alle involverede. For nogle 
af opgangene måtte der en 
ekstraordinær generalfor-
samling til. 

Arbejdsgruppe
Så kunne Odense Kommune 
og dermed landskabsarkitekt 

Michael Finke begynde at slå 
streger til baggårdsrenove-
ringen.

- Jeg valgte fra starten at 
tegne to vidt forskellige mil-
jøer, så beboerne straks havde 
noget at forholde sig til. Så 
bliver det nemmere at finde 
frem til ønsker og behov, for-
klarer Michael Finke.   

I oktober 2009 blev alle ind-
kaldt til et orienteringsmøde 
på Odense Slot, hvor afdelin-
gen Byplan er. 

En arbejdsgruppe beståen-
de af 15-20 beboere, der skul-

le mødes én gang om ugen i 
lidt over en måned, blev ned-
sat. Arbejdsgruppen blev fær-
dig med det endelige projekt i 
december 2009. 

- Vi nåede omkring rigtig 
mange ting. Blandt andet gik 
en af diskussionerne på, om vi 
fortsat skulle have en lille sø 
til de ænder, der var i den ene 
del af gården. Søen var opstå-
et, fordi den skråner temme-
lig meget ned mod det hjørne, 
fortæller Mads König Nybo.

I starten var stemningen, 
at der skulle etableres en bæk 

En oase midt i byen
Beboerne i Thuresensgade i Odense fik reno-
veret deres baggård for 3,2 millioner kroner, 
uden at det har kostet dem en krone

Nu har beboerne i de 120 lejligheder lyst til 
at hænge vasketøjet ud, og om sommeren 
griller de i det grønne

Renoveringen af baggården er lige begyndt i marts 
sidste år. Man kan se, hvordan den tidligere har været 
inddelt i fire selvstændige gårde.   

De fire baggårde er nu lagt sammen til én stor baggård på 2000 kvadratmeter i forbindelse med renoveringen. Med ti-
den skal buskene og bunddækkeplanterne dække de store bede helt, så der ikke skal bruges ressourcer på at luge så 
meget. 

Landskabsarkitekt Michael Finke har tegnet renoveringen af baggården, efter at initiativtager 
Mads König Nybo havde fået alle beboeres tilsagn ved at stemme dørklokker i alle opgangene. 

Det blev ikke til en bæk ned gennem baggården, der har et diagonalt fald på en halv 
meter. I stedet besluttede man at sætte 10 granitfuglebade rundt omkring i alt det 
grønne, der med tiden skal dække hele bedet. 
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