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En oase midt i byen

gennem hele baggården, der 
skulle munde ud i en lille sø. 
Den kunne også opsamle 
regnvand. Men efterhånden 
blev arbejdsgruppen mere og 
mere skeptisk. For sådan et 
vandløb kan hurtigt blive en 
”skidtsamler”, som det hed-
der på fynsk. Til sidst blev 
idéen sløjfet sammen med 
Mads König Nybos drøm 
om en basketballbane og en 
udendørs biograf. 

Meningen med renoverin-
gen var også, at baggården 
skulle indbyde alle beboere - 

både ejere og lejere - til at op-
holde sig der. Derfor var det 
vigtigt, at baggården altid er 
ren og ryddelig. Til gengæld 
blev der opstillet tørrestativer 
flere steder i baggården efter 
flere beboeres ønske. 

Landskabsarkitekt Michael 
Finke var en smule forbehol-
den, for sådanne stativer pyn-
ter jo ikke. Det viste de gamle 
udgaver med al tydelighed. 

Men i dag bliver de flittigt 
brugt, når vejret tillader det. 

Det samme gør træterras-
serne med borde og bænke. 

Her lader ejerne deres små 
havegriller stå til fri afbenyt-
telse. 

Renovation
Undervejs blev det også klart, 
at renovationen var den stør-
ste udfordring. 

Den 2000 kvadratmeter 
store baggård var opdelt i fire 
gårde, hvor der var 20-30 af-
faldscontainere, mens resten 
stod i de forskellige kældre. 
Affaldscontainerne skulle 
væk. Men spørgsmålet var, 
hvor de skulle placeres. 

Odense Renovation blev 
taget med på råd. Og de brug-
te baggården til at teste et nyt 
underjordisk affaldsanlæg, 
hvor affaldet bliver suget op 
i en flere meter lang tank på 
en lastbil.

- Der var meget pole-
mik om renovationen. Ikke 
mindst fordi mange - der ikke 
var vant til det - nu skal gå 
fra deres lejlighed og ned ad 
trappen og hen til affaldsan-
lægget. Men så har vi sørget 
for, at der er lys på alle stier-
ne, siger Michael Finke.  

En anden udfordring var 
cykelskurene. Her blev det 
besluttet, at når man skulle 
have dem, så skulle der også 
gøres noget ud af dem. Der-
for er konstruktionerne i det 
sortmalede træ sat sammen 
på gammeldags snedkerma-
nér, så de ikke fylder så me-
get, men til gengæld holder. 
Selve taget er dækket af en 
hårdfør, lavstammet sedum-
art, hvis blade og stængler 
følger årstidens farver. 

Den er især flot fra de øver-
ste lejligheder, hvor planter-

ne nu dækker hele taget. 
- Det er en oplevelse også 

at kigge ud i gården. Jeg har 
lige fremlejet min lejlighed, 
og det første de kommende 
lejere gjorde, var at gå hen til 
vinduet og kigge ned i gården, 
siger Mads König Nybo. 
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Asfalt, affaldscontainere og gamle tørrestativer dominerede den ene af baggårdene, og 
tørrestativerne blev næsten aldrig brugt. Det bliver de nu.

Odense Renovation kom med ind i renoveringsprocessen, da affaldet viste sig at være 
den største udfordring for at få en flot, men også brugbar baggård. Løsningen blev et 
helt nyt underjordisk anlæg, hvor der er to indkast til almindeligt skrald og et til pa-
pir. Storskrald skal beboerne selv skaffe sig af med.

Så flotte kan cykelskure bygges. På tagene er plantet en lavstammet, hårdfør sedum-art, der får de fineste efterårsfarver i løbet af sensommeren, så det 
også bliver en oplevelse at kigge ned i gården. 

På træterrasserne 
er der mulighed 

for at grille sin mad. Beboer-
ne lader deres forskellige grill 
stå fremme, så andre også 
kan benytte den. 
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[ Folk 
syntes, 

det lød som alle 
tiders idé, men 
de nægtede at 
tro på, at det 
ikke kostede 
dem noget.
Mads König Nybo , initiativtager


