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Åbningstid 

Vi har normalt åbent for besøgende den første mandag i hver måned kl. 

19.00-21.00 og den tredje mandag i hver måned kl. 15.00-17.00. Ferier 

og fridage kan rykke lidt på åbningsdagene. Man kan imidlertid altid 

ringe og aftale et besøg på arkivet, hvis tidspunktet mandag ikke passer.  

 

Åbningstider i 2022: 

 

  Kl. 19.00-21.00                                      Kl. 15.00-17.00 

I arkivet på Havrevænget                         på Tarup Bibliotek                                                                            

  3. januar  17. januar 

  7. februar                                         21 februar 

  7. marts                                         21. marts 

        4. april           

   2. maj  16. maj    

     20. juni  

                                       Sommerferie i juli 

I arkivet på Havrevænget på Tarup Bibliotek  

  1 august                                        15. august 

  5 september                             19. september 

  3. oktober                                         

  7. november                                   21. november 

  65 december                             19. december 

 

Adresse: Post bedes sendt til: 

Paarup Lokalhistoriske Arkiv Paarup Lokalhistoriske Arkiv 

Havrevænget 2, Tarup v/ Karin Ramskov Andersen 

5210 Odense NV Berberisvænget 14, Korup 

www.paaruparkiv.dk  5210 Odense NV 

 

Telefon og e-mail: 

 

29 39 54 57 (Karin Ramskov Andersen, arkivleder) 

e-mail: pramskov@post.tele.dk 
                                                                

20 82 60 18 (Poul Espersen) 

 

42 61 05 09 (Gitte Lundager) 
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Tryk: Print og Kopi 
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Paarup Lokalhistoriske Arkiv 
Formål 

• at indsamle viden om fortiden og nutiden til gavn for fremtiden 

 

Hvad modtager vi? 

Vi modtager fotos, billeder, erindringer, protokoller, bøger og andet om-

handlende Paarup Sogn (den gamle Paarup Kommune). Det materiale, vi 

modtager, bliver registreret, så det er nemt at finde frem til igen. Normalt 

modtager vi ikke genstande. 

  

Afleveringer i 2021 

Fotos og avisudklip ang. Fyns Stifts Husmandsskole. 

Papirer om diverse byggerier. 

Kommuneplaner. 

Erindringer. 

Fotos fra Mandeklubben. 

Nogle film på dvd. 

Familiefotos. 

Fotos og udklip om Nordisk Landboskole. 

 

Beretning for 2021 

Både arkivets beretning og Paarup Foreningens formandsberetning kan 

læses på  arkivets hjemmeside. 

 

Hvad laver vi? 
• vi modtager og registrerer det, der bliver afleveret 

• vi arrangerer fotoudstillinger 

• vi hjælper meget gerne med oplysninger om gårde, huse og personer 

• vi fotograferer rundt om i sognet 

 

Økonomi 
I lighed med de øvrige 14 lokalarkiver i Odense Kommune får vi et årligt, 

kommunalt tilskud på p.t. 5.000 kr.  Desuden får vi et tilskud fra Paarup 

Foreningen på 10 kr. pr. medlem. Det er yderligere 4.000 kr. Arkivets 

regnskab for 2021 kan ses på arkivets hjemmeside. I 2021 fik arkivet ikke 

tilskud fra foreningen.  

 

Planer for 2022 

Det er muligt at følge med i arkivets og Paarup Foreningens aktiviteter på 

arkivets hjemmeside: www.paaruparkiv.dk og på facebook.  
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Ydunsæble Have og Lundsgårds Have. 

Nogle af de første byggerier i 2010. 

Luftfotoene er fra Kb.dk/danmarksetfraluften. Alle farvefotos er optaget af 

lokalarkivets fotograf. Fotos af Kochhusene stammer fra Fyens Stiftstiden-

de. Alle fotos findes på Paarup Lokalhistoriske Arkiv. 
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Lundsgård i 1956.                                             Villestofte Station. 

Huse i Lundsgårds Vænge.  
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Film og litteratur om Paarup Sogn 

Paarup Foreningen har udgivet en dvd med to sognefilm. Den ene viser 

årets gang i Paarup Sogn i 1955. Den anden 1956-1970. Filmene er optaget 

af Orion Film på Husmandsforeningens initiativ. Dvd’en kan købes på 

arkivet og hos Paarup Foreningens bestyrelse.  

   Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune 

indtil 1970.  1999. 

 Anders  W. Berthelsen og Johs. Nørregaard Frandsen: Tarup-Paarup 

bogen. 2002. 

 Karin Ramskov Andersen og Peter Ramskov Andersen: Fra husmands-

skole til landbrugsakademi. 2008.  

 Paarup Foreningen har et filmhold, der fotograferer fra foreningens 

arrangementer og fra andre arrangementer i sognet. Flere af disse film kan 

købes ved henvendelse til foreningens bestyrelse.  

 Karin Ramskov Andersen: Paarup Sogn i billeder. Bogen udleveres 

gratis til Paarup Foreningens medlemmer.   

 

Lokalhistoriske links 

www.paaruparkiv.dk                                 

 

www.sa.dk: Statens Arkiver.   

 

www.arkiv.dk: Her kan søges i mere end 500 arkivers registreringer. 

 

www.historienshus.dk: Odense Stadsarkiv og Lokalhistorisk Bibliotek.   

 

www.danskearkiver.dk: Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).   

 

www.museum.odense.dk: Odense Bys museer. 

  

www.arkivalieronline.dk: Blandt andet scannede kirkebøger og folke-

tællinger fra hele landet.  

 

www.historiskatlas.dk                           

www.paarupkirke.dk                      

www.kb.dk/danmarksetfraluften  
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Paarup Sogn som forstad til Odense. 
 

 Paarup Sogn var jo som de fleste sogne oprindeligt et landsogn, hvilket 

tydeligt kan ses på det gamle kort fra 1886. Der er de fem samlinger af 

gårde, som vi betegner landsbyer: Tarup, Paarup, Snestrup, Villestofte og 

Stegsted, selv om der måske ikke var så meget landsby over dem.   

 Det var omkring 1900, at Tarupgård begyndte at udstykke jorden, i be-

gyndelsen langs Rugårdsvej. Senere i området omkring gården. I 1901 bo-

ede der 918 personer i sognet, og i 1925 var der 1419. Folketællingen i 

1950 viser, at der nu boede 1996 personer i Paarup Sogn. Tilvæksten skete 

i begyndelsen i Tarup, Hvilket kan ses på matrikelkortet fra 1929.   

 Tarupgård var nærmest en herregård, men af forskellige årsager blev der 

solgt jord fra og til sidst forsvandt gården helt. Tarup Skole ligger på en 

del af gårdens jord, og Fyens Rideklub benyttede i begyndelsen en af la-

derne, men den brændte i 1982, og nu er der intet tilbage af den oprindeli-

ge gård.  
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Lundsgårds stuehus. 

Bækkelundgård i 1952. 
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Bækkelunds Have bliver anlagt. Vejen er opkaldt efter gården, der 

har lagt jord til området. Gården ses til venstre.  

og Søstrenes Minde eksisterer dog stadig. Lidt længere ude af Tyrsbjergvej 

ligger Lundsgård, Bækkelundgård og Skovsgård. Omkring 2010 begyndte 

udstykningen af Lundsgårds og Bækkelundgårds æbleplantager. Vejene i 

området har fået navne efter gårdene og efter æblesorter.  

Villestofte 1977. Søndermarken.  Spangsvej. Langesøstien. Området 

mellem Spangsvej og Langesøstien blev bebygget i 1970’erne.  
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Matrikelkort. 1803 og 1929. (hkpn.gst.dk). Det ses tydeligt på det 

nederste kort, at der først blev bygget langs Rugårdsvej tættest på 

Odense.  
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Tarupgård i 1939.  

  

Tarupgård. En større del af Tarupgårds jord er bebygget her i 1956. 

 Rugvang. Rugårdsvej. 
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Villestoftehaven. 

Villestofte 1970. 1: Bækkelundgård. 2: Lundsgård. 3: Tyrsbjergvej. 

4: Rugårdsvej. 5: Skovgyden. 6: Spangsvej. 

1 2 

3 4 
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 Det er måske ikke helt korrekt at kalde Villestofte en forstad til Odense, 

men efterhånden er der ikke meget åbent land at se, når man følger Ru-

gårdsvej fra Odense til  Tyrsbjergvej.  

 Den største samling af gårde i Villestofte lå i nærheden af T-krydset Ru-

gårdsvej/Tyrsbjergvej. Nord for Rugårdsvej lå Christofferslund og Bro-

marksgård.  På Tyrsbjergvej lå Søstrenes Minde, Toftagergård og Lang-

mosegård, hvis jord forlængst er udstykket. Stuehusene til Langmosegård 
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Luftfoto fra 1999. Der er nu bygget meget i Villestofte. Øverst Næs-

by, til højre Snestrup.  

Christofferslundvej. Vejen har navn efter gården, der har udstykket 

jorden her. Gården hedder nu Kristofferslund, men det oprindelige 

navn er Christofferslund. For enden af vejen ligger Jørgen Peter 

Hansen Vænget, opkaldt efter den tidligere ejer af gården.  
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I april 1960 boede der 3182 personer i sognet, og i 1970 var der 9227 per-

soner. Denne voldsomme tilvækst skyldtes ikke mindst Jens P. Koch, der 

opkøbte en del gårde, på hvis jord der blev bygget dels parcelhuse dels 

mange rækkehuse.  

Løkkegård. Sognefogedgården i Snestrup. Rubinvej og Lupinvej er udstyk-

ket fra Sognefogedgården.  

 Lundeskovgård. Rugårdsvej. Luftfoto fra ca. 1960.   

 Omkring 1960 blev Sognefogedgården udstykket. Jens P. Koch boede 

selv på Løkkegård, indtil den brændte ned i forbindelse med en pyroman-

brand i 1964. Husene på Bytoften og på Lykkegårdsvej ligger på jord, ud-

stykket fra Løkkegård. Lundeskovgård ejede jord både syd og nord for 

Rugårdsvej, så husene bl.a. på Tingvallavej og på Bergtorasvej, samt på 

Solgårdsvej og Turkisvej ligger på jord fra gården. Jens P. Koch ejede 

også Ensomhedgård, der lå der, hvor er i dag ligger et par blokke for en-
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den af Ternevej. En stor del af Fuglekvarteret er udstykket fra Ensomhed-

gård.   

 

 Det var ikke kun Jens P. Koch, der byggede i Paarup, men han var den, 

der byggede flest huse. Han mente, at alle skulle have råd til at købe hus, 

og ved at bygge nærmest på samlebånd og på ret små grunde kunne prisen 

holdes nede. Husene var - og er stadig - kendt for en god kvalitet. Et Koch-

hus bliver normalt hurtigt solgt, når det er sat til salg. Men beliggenheden i 

Paarup Sogn spiller sikkert også ind.  

 For at kunne bygge hele året blev der konstrueret en slags telt, der kunne 

flyttes hen ad rækken af huse, så kunne håndværkerne stå i læ, og der var 

installeret varme og lys.  

Snestrup er helt udbygget i 1977. Sognefogedgården i Snestrup.  

         Fuglebakken.                           Her lå Ensomhedgård.              
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Her ses kommunens forslag til bebyggelsen i Skovgyden. Det ind-

rammede er første etape.  

Damgår-

dene. 

Kristofferslund 

Bromarksgård 

Rugårdsvej 

 Luftfoto fra 1979.  Skovgyden. Damgårdene. Skovgyden er nu cykel/

gåsti gennem bebyggelsen.  
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 Efterhånden var der helt udbygget i Tarup og Snestrup. I slutningen af 

1960’erne blev en stor del af Nordisk Landboskoles jord udstykket, og i 

september1968 åbnedes der en byggeudstilling med 13 huse på Capel-

lavænget. Allerede i 1966 havde sognerådet godkendt følgende navne til 

det nye kvarter: Stellavej, Jupitervej, Uraniavej, Pollusvej, Siriusvænget, 

Orionvænget, Saturnvænget, Vegavænget, Miravænget, Junovænget, Gam-

mavænget, Capellavænget. Ikke alle navne kom dog i brug. Desværre har 

arkivet ingen billeder fra udstillingen.  

 Med byggeriet her var den nordligste del af Paarup også helt udbygget. 

Det næste område, der skulle bebygges, blev således Villestofte. Odense 

Kommune opkøbte nogle gårde og landbrugsejendomme i Skovgyden (nord 

for Rugårdsvej), og planen var, at der skulle være en blandet bebyggelse: 

ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Også syd for Rugårdsvej blev der 

bygget, idet Lundsgård og Bækkelundgård solgte deres æbleplantager, og 

nu er der bygget mange boliger der.  

 

Stillfoto fra filmen Paarup Sogn 1956-1970. Skiltet stod på Paarup-

vej og viser den oprindelige plan for byggeriet på Nordisk Landbo-

skoles jord. Slutresultatet blev dog anderledes.  
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Muligvis Ørnevej. 
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Prøvehus på Tingvallavej. 
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I 1967 var der en boligudstilling i Svalevænget og Mejsevænget. 11 

forskellige arkitekter var indbudt til at tegne et hus og lade det opføre 

med salg for øje. Husene kostede tilsammen 2,4 millioner kroner. 

Det var således ikke billige huse. Udstillingen var en del af en større 

udstilling i Fyens Forum.  


