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Forord

I 1990 udsendte Paarup Foreningen til dens medlemmer en lille orienteringsfolder om
Snestrup. Folderen beskrev meget kort omradet. Aret efter fulgte sa en lidt st0rre folder om
Villestofte. I 1992 var turen kommet til at beskrive Tarup-omradet. Denne gang blev resul-
tatet et lille hsefte pa 16 sider. De f01gende 2 ar fik de sidste omrader i Paarup sogn hver
deres ha^fte. I arene 1995 og 1996 blev de f0rste 2 omrader beskrevet pa ny, sa i 1996 forela
der 5 nogenlunde ens opbyggede beskrivelser.

Nu har foreningen besluttet at samle oplysningerne om de 5 omrader i et haefte. I den for-
bindelse er der sket nogle redaktionelle aendringer. Hasftet indledes med en beskrivelse af
hele sognet med en omtale af det, der er mest markant og af faslles betydning. Demist f01ger
sa de enkelte omrader/landsbyer. Teksten f01ger ret n0je teksten i de f0rste haefter. Der er ret-
tet, hvor der er fundet fejl, og der er indsat nogle flere fotos.

Til at udarbejde de oprindelige hasfter havde Paarupforeningen nedsat nogle redaktions-
grupper. Den faste kerne i disse grupper bestod af Gunner Larsen og Orla Vesterled. De blev
sa suppleret af folk med sasrligt kendskab til de enkelte omrader. Dette samlede hasfte er efter
0nske fra foreningen udarbejdet af Gunner Larsen, Orla Vesterled, Aase S0gaard, Karin
Ramskov og Lars Lysholm.

Paarup, februar 2000.



Paarup sogn

Paarup sogn ligger i den vestlige del af Odense. Indtil 1970 var sognet identisk med Paarup
kommune. Kommunen grasnsede op til Odense mod 0st, Sanderum mod syd, Korup mod
vest og Naesby mod nord. Paarup sogn er kendetegnet ved overvejende parcelhusbebyggelse.
I den vestlige og sydlige del af sognet er der stadig en del landbrug tilbage. I sognet er der 5
landsbyer, der er sasrskilt beskrevet. Pa sognekortet kan man se inddelingen, som den er god-
kendt af myndighederne.

Kirken
Faelles for hele sognet er naturligvis f0rst og fremmest kirken og kirkegarden. Paarup kirke er
en typisk dansk landsbykirke. Den ligger i landsbyen Paarup syd for Rugardsvej og markerer
sig staerkt i landskabet med det markante tarn med nord/sydvendte gavle. Dens opf0relse gar
tilbage til tiden omkring ar 1200. Den blev indviet til Vor Frue - dvs. Jomfru Maria. I 1339
blev kirken givet til Skt. Knuds Kloster i Odense. Dette kloster forestod betjeningen af
sognet samt administrationen af kirkens ejendom. Efter reformationen blev sognet i 1566 an-
neks til Grabr0dre Hospital. Dette varede indtil 1816, hvor sognet blev selvstasndigt. Egen
praest fik man dog f0rst i 1819 - sa i de tre mellemliggende ar betjentes man fra Skt. Hans
kirke. Biskop Jacob Madsen omtaler Paarup kirke i sin visitatsbog. Han bes0gte kirken i be-
gyndelsen af 1590. Kirken havde da to klokker, nye stole og en muret praedikestol, og d0be-
fonten stod i kapellet i nord.



Krybbespil i kirken 1988

Den oprindelige kerne er et senromansk murstenshus. I murene fmdes granitkvadre og
mursten blandet sammen. Det tyder pa, at der forud har staet en lille granitkirke pa stedet. De
romanske rester fmdes i skibets langvaegge og triumfmuren (dvs. muren mellem skib og kor).
Det oprindelige kor var smallere end det nuvaerende. I slutningen af middelalderen rev man
koret ned og gjorde det st0rre pa alle leder, sa det fik sit nuvserende udseende. Kirkens op-
rindelige braeddeloft erstattedes med hvaelvinger og mod nord opf0rtes et stort kapel. Kort
efter byggedes det svsere tarn mod vest. Mod slutningen af gotikken tilf0jedes vabenhuset
ved tarnets nordmur (1350-1400). Den gotiske stil ses lettest i gavlene pa korets 0stvaeg, pa
tarnet, samt pa det spidsbuede spejl over indgangsd0ren, der nu er delvis daskket af vabenhu-
set.

D0befonten er kirkens asldste inventar fra sengotisk tid omkr. 1250. Altertavlen er brusk-
barok, dateret 1656, med et alterbillede forestillende Jerusalem, og foran dette er der en kors-
fasstelsesgruppe skaret i tras. Det er saledes et saerprasget stykke inventar, idet det forener
skulptur og maleri. Kunsthistorikeren Herman Madsen omtaler altertavlen som en af Dan-
marks smukkeste i sin art. Korbuekrucifikset, nu pa korets nordvasg, er fra omkring 1500. I
sideskibet er der to legemsstore figurer fra kirkens sengotiske altertavle: Maria med Barnet
og Skt. Katharina fra Alexandria. Prsedikestolen fra 1679 er med malerier af Kristus, evan-
gelisterne og Moses.

Orglet er bygget hos Marcussen & S0n, Abenra i 1983. Det har 17 stemmer fordelt pa 2
manualer og pedalvserk - i alt 948 piber. Det tidligere orgel pa 4 stemmer, bygget 1870 af or-
gelbygger J. A. Demant, er nu i brug i Nyord kirke ved M0n. Kirkeklokken med navnet Anna
er st0bt i 1496. Den har saledes kunnet fejre 500 ars f0dselsdag. I foraret 1996 blev der
ophaengt en ny klokke, Kristklokken. Der er desuden pabegyndt en indsamling til en tredje
klokke, der skal hedde Maria, og installationerne til dens ophaengning er i orden. Yderligere
detaljer om kirkens inventar kan man laese om i et haafte, der er udgivet af Paarup
menighedsrad.



Paarup kirkegard
Oprindelig var der tilstrakkelig plads pa kirkegarden, der ligger lige omkring kirken. Med
sognets vaekst har det vasret n0dvendigt at foretage flere udvidelser. Den f0rste i 1920, og
omkring dette tidspunkt er ligkapellet ogsa bygget. De nasste udvidelser blev foretaget i 1947
og 1966 (omradet 0st for den gamle kirkegard). 1 1982 tog man de f0rste gravsteder i brag i
det nye stykke, der var erhvervet fra det militate omrade. Dette stykke 0gedes i 1983 ud
omkring den da udgravede og anlagte s0. Skovkirkegarden kom til i 1987, og i 1992 tilf0je-
des det sidste omrade syd for s0en. Hele kirkegardens areal omfatter nu ca. 10 t0nder land.

Paarup praestegarde
Da sognet i 1816 fik egen praest, blev en af gardene i Tarup k0bt til brag som prasstegard.
Den bliver naermere beskrevet i afsnittet om Tarap.

I 1941 blev der bygget en ny prasstegard ved Paarup kirke efter tegning af arkitekt Mind-
edal Rasmussen. Det var en stor lettelse for prassten at fa bopasl i umiddelbar naerhed af
kirken.

Skoleforhold
I arene 1723-1870 var der i sognet kun en skole. Den la i Snestrap og blev oprindelig bygget
som rytterskole. Den er omtalt i afsnittet om Snestrup.

Nu er der to folkeskoler i sognet. Den aeldste er Paarup skole, der i 1870 fik sin nuvas-
rende placering over for kirken. Desuden er der Tarup skole, der blev bygget i 1933.1 Villes-
tofte og Stegsted har der vaeret forskoler. Endvidere har der vaeret nogle privatskoler, dels i
Tarap, dels i Paarap. Alle disse skoler omtales i de afsnit, der omhandler det omrade, hvor de
er/var placeret.

Forsamlingshuset
Paarap forsamlingshus, der ligger over for kirken og saledes ved siden af skolen, blev indviet
5 kroner, i alt 183 stykker. Byggeprisen var 8750 kroner. Grunden blev erhvervet fra Nord-
vestfynske Jernbane, der netop havde eksproprieret jord fra Vrangsbaek. Under 2. verdens-



krig var forsamlingshuset beslaglagt af tyskerne i to omgange fra September 1944 til 5. maj
1945. Antallet af aktionaerer var i 1948 steget til ca. 500. Huset bar vasret og er stadig et me-
get benyttet samlingssted. Det har i tidens 10b gennemgaet flere forbedringer og modernise-
ringer.

. i
1

Paarup Forsamlingshus 1999

Idraetsforeningerne
Der har altid vasret stor interesse for idrastten i Paarup Sogn. Bade Tarup og Paarup havde en
gymnastikforening, hvor hovedvaegten la pa gymnastik. Paarup Gymnastikforening var den
seldste, stiftet i 1928. Tarup Gymnastikforening blev stiftet i 1932.

I 50'erne klarede Tarups handboldherrer sig virkelig godt. De blev bl.a. danmarksmestre i
1954, og det bevirkede, at navnet Tarup blev landskendt.
I 1964 skete der en sammenlasgning af de to foreninger, der nu fik navnet Tarup-Paarup
Idrastsforening, TPI. Sammenlasgningen var en forudsaetning for opf0relsen af Paaruphallen.
Siden er flere idrastsgrene kommet til, og foreningen er i dag en af landets st0rste og mest
ative idraetsforeninger.

I 1968 blev Paaruphallen indviet. Hallen blev indtil 1980 drevet som en selvejende insti-
tution, hvorefter kommunen overtog den mod at fmansiere en tilbygning pa 380 m2. Da ud-
videlsen viste sig at vsre utilstraekkelig, blev der efter en indsamling opf0rt en annekshal i
1990. Til hallerne h0rer ogsa tennisbaner og et idraetsanlasg med boldbaner. St0rsteparten af
disse ligger vest for Rydsa pa Villestoftej order.



Kommunekontoret
Udviklingen gik stasrkt op gennem trediverne indtil 2. verdenskrig. Paarup sognerad opret-
tede derfor i 1937 sit f0rste kommunekontor, der blev indrettet i en villa pa Lykkevasnget 13
i Tarup.



I arene under og lige efter krigen gik udviklingen langsomt. Den tog til igen i halvtred-
serne, sa der efterhanden blev pladsmangel pa kommunekontoret. Kommunen s0gte derfor
om materialebevilling til opf0relse af en ny administrationsbygning. Da bevillingen endelig
kom, blev der bygget et radhus pa den abne mark vest for Rismarksvej. Radhuset blev taget i
brug i 1957. Her fik kommunens administration og tekniske forvaltning samt Paarup
Sygekasse lokaler.

Paarup radhus aendrede karakter efter kommunesammenlaegningen i 1970. Der blev tek-
nisk og socialt omradekontor, og Centralbiblioteket fik en filial i stueetagen. Da Tarup Cen-
trets kontorbygning var faerdig, flyttede det sociale omradekontor og biblioteket til denne,
medens det tekniske flyttede til Slottet i Odense. I dag benyttes radhuset til den kommunale
ergoterapi, der har lokaler i stueetagen, og Tarup Naerpoliti disponerer over lokaler pa 1. sal.
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Paarup

Omradets afgraensning
Paarup er navnet pa landsbyomradet, der bar givet navn til Paarup sogn. Omradet er belig-
gende midt i sognet. Afgraensningen af omradet er: mod nord Rugardsvej, syd om Nordisk
Landboskole, bebyggelsen langs Paarupvej og Dansk Blindesamfunds etagehuse pa Tingval-
lavej. Mod 0st bebyggelsen ved Bergthorasvej og en del af grasnsen til Bolbro sogn til Steg-
sted bys omrade, der danner grasnsen mod syd. Mod vest og nordvest graenser omradet mod
Rydsa.

I matrikulasr henseende omfatter Paarup by m.m. ogsa hele Snestrup og Tarup undtaget
Tarupgard.
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Frederik Nielsens gardpa Vintermosevej
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Oprindelse
Bynavnet Paarup kan f0res tilbage til 1339 i formen Paathorp. Forleddet Paa- er formentlig
afledt af et mandsnavn og efterleddet -torp betyder bebyggelse. Man regner med, at sted-
navne af denne type er dannet i middelalderen eller i vikingetiden.

Historic
Den oprindelige bebyggelse bestod af 4 garde, 2 pa hver side af den nord-sydgaende vej og af
kirken, der ligger et stykke nord0st for gardene. Gardene blev ikke som sa mange andre
steder flyttet ud ved udskiftninger i 1783. De ligger saledes, hvor de altid har ligget, bortset
fra den sydvestlige gard ved Vintermosevej, der er rykket lidt mod vest veek fra vejkrydset,
men dog stadig inde pa egen tofte (nasrareal).

Gardene i Paarup havde hver sin moselod, hvor man kunne skasre t0rv. Paarup har engang
haft dyrkningsfaellesskab med Snestrup og en del af Tarup. Dette fremgar af matrikuleringen
af 1844, hvor hele omradet nu hedder Paarup by m.m.

Det nasvnes i 1360, at Paarup Kirke fra Arilds tid har vasret underlagt Skt. Knuds Kloster,
der i senmiddelalderen ejede hele byen. Det formodes, at bebyggelsen kan f0res lige sa langt
tilbage. Ved reformationen overgik ejerskabet til Kronen. Om kirken i 0vrigt kan lasses i den
indledende beskrivelse af sognet.

Byens udvikling
Udviklingen af bebyggelsen i Paarup by er belt op til nyere tid gaet meget langsomt. I 1844
noteredes 4 garde og 3 huse alle som selveje. I 1903 noteredes 6 garde, 5 huse med jord og 2
huse uden jord alle som selveje.
Befolkningstallet var: 11787 21 voksne og 12 b0rn

I 1845 48 voksne og 24 b0rn
11901 56 voksne og 32 b0rn

I f0rste halvdel af dette arhundrede blev der bygget nogle fa huse samt et forsamlingshus,
som man kan lasse mere om i indledningen.

Fra midten af tresserne er det gaet sa stserkt, at al Paarupjord nord for den tidligere Nord-
vestfynske Jernbane (nu Langes0stien) er blevet fuldt udbygget, overvejende med parcelhuse.
Indbyggertallet i Paarup by sk0nnes i dag at vasre pa 1500-1800 personer.

Paaruphallen og Paarup Skole ca. 1983
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Vejforl0bet er stort set det oprindelige bortset fra en mindre forlasgning af Snestrupgyden, nu
Paarupvej. Det oprindelige vejstykke hedder nu Ved Kirken. Spangsvej, der oprindeligt for-
10b syd om forsamlingshuset, blev forlagt til nord for jernbanen i 1938. Paarupvej og
Spangsvej er i forbindelse med de senere ars udbygning blevet udvidet og forsynet med for-
tove. I samme forbindelse er omradet kloakeret til Nordvestrenseanlaegget i Nsesby og for-
synet med fjernvarme.

Gardene

Paarupgard
april 1987

De to garde 0st for Paarupvej er henholdsvis Paarupgard og Paaruplund. Garden Paarupvej
23 og garden ved Vintermosevej er uden navne. Garden Paarupvej 23 var oprindelig den

st0rste og benasvntes den gang Paarupgard. I slutningen af 1800-tallet afstod garden jordene
nord for Spangsvej til en selvstendig landejendom med navnet Hindsbjerggard, hvis stuehus
ligger pa Spangsvej 39. Jorderne herfra er udstykket og bebygget.

Paaruplund
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Den 6. gard, der er registreret i 1903, ma vasre Vrangsbaek. Den ses f0rste gang aftegnet pa et
generalstabskort i 1872. Vrangsbaeks jorder la langs nordvestsiden af Paarupvej fra
Rugardsvej til lidt forbi kirken. Den gamle Paarup skole og Paarup forsamlingshus samt be-
byggelsen med stjernenavne ligger pa Vrangsbaekjord. Resten med gardens bygninger barer
under Nordisk Landboskole, der nu h0rer til Snestrup by. I 10bet af de sidste 45 ar bar
Paarupgardene - foruden til udstykning - afgivet jord til militaert omrade, skole, sportsplads
m.m.

Skolen

Paarup Kirkeskole

I 1870 var kirkeskolen som af!0sning for den gamle rytterskole i Snestrup klar til brug. Der
var 2 lokaler til 4 klasser med ialt 122 b0rn, 1 bolig til f0rstela3reren og 1 bolig i tagetagen til
andenlasreren. At b0rnetallet i Paarup skole trods stigende befolkningstal holdt sig nogen-
lunde konstant mellem 100 og 130 belt op til midt i 1930'erne skyldtes, at mange i 1920'erne
og 1930'erne sendte deres b0rn i privatskole. Paarup by havde i en periode ogsa sin privat-
skole, fru Brandts Skole, der var indrettet i tagetagen pa ejendommen Ved Kirken 11.

Fru Brandts
privatskole
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Da sognets befolkning omkring 1960 voksede staerkt, blev Paarup ny skole pabegyndt. Det
f0rste afsnit blev taget i brug i 1963. Skolen voksede i de f01gende ar til at vaere en af Fyns
st0rste. Den toppede elevmaessigt i 1977 med 1080 elever.

Paarup Skole har i over 100 ar, sammen med kirke og forsamlingshus og i de senere ar
ogsa Paaruphallen samt den lokale idretsforening, udgjort en vigtig brik i det lokale kultur-
liv.
Sidst i 1960'erne begyndte Tarup og Paarup Skole en udveksling af skolekor med en skole i
Bremen. Deltagerne blev indkvarteret privat. En sadan udveksling finder stadig sted, dog
ikke med skolekor, men med skoleklasser og gymnastikhold. Det er Paarup Skole og TPI,
der star som arrang0rer.

Bes0gfra Tjekkoslovakiet
og Rumcenien 1991

Trafik
Nordvestfynske Jernbane, der var anlagt, hvor Langes0stien nu ligger, blev sat i drift i 1910.
I Paarup nord for kirken blev anlagt et trinbrast med selvbetjent stopsignal. Det blev kaldt
Snestrup trinbraet, formentlig fordi der i landet allerede var stationer, der hed Paarup. Af hen-
syn til transport af sukkerroer fra gardene i Paarup og Snestrup blev der senere anlagt et
ladespor. Under 2. verdenskrig, blev et tog, den 7. januar 1945, udsat for et luftangreb pa
straekningen Villestofte-Snestrup. Ved angrebet blev 2 personer drasbt.
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Banen var i drift indtil 1966, hvor den blev nedlagt. Paarup sognerad var sa fremsynet, at
man sikrede sig banearealet til en fremtidig sti. Denne er i dag staerkt benyttet af cyklister '
m. m. til Paarup skole og til arbejdspladser inde i byen.

Efter 1970 betjenes bydelen af Odense bytrafik.

Det 0delagte lokomotiv 7. januar 1945

Paarup Plejehjem
Paarup Plejehjem, Rydsavej 66, er en betydelig arbejdsplads med 22 heltidsansatte og 68 del-
tidsansatte. Hjemmet har plads til 57 beboere og har desuden 12 dagplejepladser. Hjemmet er
opf0rt af Diakonsammenslutningen i et samarbejde med de daveerende forstadskommuner
Lumby, Nassby, Paarup og Sanderum. Det blev taget i brug i 1969. Hjemmet er senere overt-
aget af kommunen.

Ved siden af plejehj emmet er der opf0rt 36 beskyttede boliger. Nogle af beboerne derfra
kommer i hjemmets ergoterapi, og enkelte kommer og spiser.

Erhverv
I tiden op til 2. verdenskrig og de f0rste ar derefter kom der en del bebyggelse langs Spangs-
vej og Paarupvej nord for kirken. Bebyggelsen bevirkede, at der opstod en del smaerhverv. I
1938 startede saledes en landsbysmedje pa adressen, der i dag hedder Ved Kirken 3. Smede-
familien abnede i 1946 en k0bmandsforretning samme sted med navnet Paarup Handelshus.
Ved Spangsvej var der ogsa en k0bmandsforretning. Paarup Stolefabrik, ligeledes ved
Spangsvej, var i adskillige ar kendt for sine kvalitetsprodukter. Henri Keramik, der startede
pa Paarupvej (den del der nu hedder Ved Kirken), blev kendt for sine kunstneriske produkter.
Handvaerksvirksomheder oprettedes ogsa. Der var murer, t0mrer, smed, traeskomager og
skraedder. Af andre erhverv kan naevnes vognmand, k0reskoler og damefris0rer, ligesom
kirkens graver havde en stor blomsterhandel.

I omradet er der nu kun k0reskole, damefris0rer, ws-forretning, Dan Ren reng0ringssel-
skab og Paarup Landaeg.
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Paarup El-forsyning
Paarup El-forsyning startede i 1909 som et andelsvaerk under navnet Villestofte, Paarup og
Snestrup Elektricitetsvaerk. Vaerket var Kildem011en i Villestofte, der lavede jaevnstem, som
kunne opbevares pa akkumulatorer til senere anvendelse i vindstille perioder. Vasrket
fungerede indtil 1914, hvor mange begyndte at k0be stem fra Odense Elektricitetsvaerk. For-
syningsselskabet asndrede senere navn til Paarup Elforsyning. Det har formaet at f01ge med
udviklingen og har undgaet at blive opslugt af de store elsammenslutninger. Paarup El-
forsyning er i dag stadig en selvstasndig forening med omkring 2000 forbrugere.

Vandforsyningen
Vandforsyningen var indtil 1938 fra egen indvinding (br0nde). Derefter blev en del af for-
syningen varetaget af Villestofte vandvasrk, indtil det blev lukket i 1970, hvorefter Odense
Vandforsyning overtog forsyningen af omradet.

Kildem0llen i Villestofte.
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Snestrup

Omradets afgraensning
Snestrup er navnet pa det byomrade, der udg0r den midterste, nordlige del af Paarup sogn.
Omradet grasnser mod vest til Rydsa, mod nord til Stavidsa, mod 0st til Rismarksvej, og den
sydlige grasnse er Tarupvej med undtagelse af enkelte huse pa sydsiden af vejen, derefter
langs bagskellet til villaerne pa Paarupvej, bag om Vrangsba^k og Nordisk Landboskole, og
derfra langs Rugardsvej til Rydsa. Af praktiske grunde er grenserne lagt pa let defmerbar vis
langs naturlige skel og st0rre veje.

Graenserne er foreslaet af Paarupforeningen og godkendt af myndighederne i 1988 i
forbindelse med fastlaeggelse af stednavneomrader i hele Paarup sogn.

Oprindelse

Bynavnet Snestrup kan f0res tilbage til ar 1394.
Navnets f0rste del "Sne" stammer formentlig fra et gammelt dansk mandsnavn (Sn0 el.

Snio). Trup - tidligere torp - er en gammel dansk betegnelse for en udflytterbebyggelse.
Altsa - Snes udflytterbebyggelse - Snestrup. Man regner med, at stednavne af denne type er
dannet i vikingetiden eller i middelalderen.

Historic
Landsbyen har vasret et udpraeget jordbrugsomrade, der gennem flere arhundreder ikke har
udviklet sig vaesentligt. I ar 1394 blev en 0de gard i Snestrup pantsat til en borger i Odense.
Skt. Knuds kloster ejede fire garde og Skt. Hans kloster een gard. Under Naasbyhoved kron-
len blev der i 1502 registreret 1 selvejergard og 1 fasstegard. Men med reformationen kom det
hele under kronen.
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11511 var der 8 garde.
11644 var der 7 garde og 1 hus.
11688 var der 7 garde, 1 hus m. jord og 1 hus u. jord.
11774 var der 7 garde og 4 huse.

Senere registreringer inkluderer ogsa Paarup og Tarup og kan derfor ikke bruges, men ei
oversigt fra 1922 viser 8 landejendomme, 1 k0bmandshandel, 1 smed og 1 murer og 1 villa,
men for "huses" vedkommende er oversigten nasppe fyldestg0rende.

I 1787 er folketallet opgjort til 50 voksne og 25 b0rn. 1 1845 er der 85 voksne og 31 b0rn.
I 1901 er der 100 voksne og 48 b0rn.

Ensomhed

Snestrup havde i tidligere tid dyrkningsfaellesskab af jorderne med Paarup og Tarup. Det
har nok vaeret medvirkende til en sammenblanding af landsbyernes jorder, hvilket har van-
skeliggjort fastlasggelse af bylavsgraenserne. Snestrup har saledes i matrikulasr henseende, li-
gesom Tarup, aldrig vaeret et selvstasndigt ejerlav, men har siden matrikuleringen i 1800-
tallet h0rt under Paarup by. Gardene var oprindelig beliggende rundt om eller i forholdsvis
kort afstand fra gadekaeret, som eksisterer endnu. Som det ogsa fremgar af forannaevnte, har
bebyggelsen og befolkningen helt op til nyere tid vasret ret konstant med kun sma udsving.
Der er dog sket en udflytning af 2 garde, formentlig ved udskiftningen i slutningen af 1700-
tallet. Gardene er sandsynligvis Ensomhed og Bispenslund (Carolinekildegardens for!0ber).
Ingen af gardene eksisterer laengere.
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Bispenslund

Sa vidt det kan ses, har garden Vrangsba^k i 1903 vaeret registreret under Paarup by. Garden
blev opf0rt i 1855 og kan ses pa generalstabskortet fra 1872. Selve garden ligger dog taettere
pa Snestrup, og man har nok mere regnet sig h0rende hertil.

Den del af jorden, hvorpa gardens bygninger og Nordisk Landboskole ligger, h0rer nu til
Snestrup, mens jorderne, der er udstykkede, h0rer til Paarup.

Vrangsbcek

Ved Carolinekildegardens private vej, der f0rte ned til Stavidsa med bro over aen til Naesby,
la et lille hus kaldet Bomhuset, hvor k0rende og ridende matte betale for benyttelse af broen.
Bade garden og huset er nu revet ned, men endnu kan ses resterne af det stendige, der in-
irammede gardens haveanlaeg.
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Carolinekilde-
garden 1925.

Pa skraningen fra garden ned mod Stavidsa var og er der en lille lund kaldet Bispens Lund,
idet jorderne i lang tid h0rte til Odensebispens jordegods, senere kaldet Carolinelund. I lun-
den la en kilde, der stadig er bevaret om end tildels udt0rret. Kilden var i a^ldre tid meget
bes0gt. Vandmfengden fra kilden ma i 1800-tallet have vaeret ret betydelig. Omkring 1860
bar ejeren anslaet vandmasngden til ca. 3000 t0nder (400m3) pr. d0gn. Vandet anvendtes i
gardens mejeri p.g.a. sin konstante lave temperatur (8-9°). Vandet fra kilden bar vasret meget
efterspurgt. Der leveredes vand til Odense Slot, mens prins Christian boede der som Fyns gu-
vern0r, og i en arraekke k0rtes vand i beholdere til borgere i Odense. Fra kilden leveredes
ogsa vand til en mineralvandsfabrik, der blev oprettet sidst i firserne i Odense, og som tog
navnet Karolinekilde.

Carolinekilden,
efter celdre akvarel.

Kilden regnedes som hellig kilde og var efter aeldgammel skik samlingssted Skt. Hans aften
med blusafbrasnding (omtalt i 1755). Omkring 1800 udfoldede der sig et broget folkeliv i an-
lasgget omkring kilden.

I 1831 afholdtes en stor folkefest ved kilden. Prins Christian havde ladet kilden og anlasg-
get der omkring fikse op som en gave til sin hustru prinsesse Caroline Amalie pa hendes f0d-
selsdag 28. juni. Kilden blev ved en pomp0s ceremoni navngivet Carolinekilde, og i mange
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ar efter afholdtes der Carolinekildefester her. Tilstramningen til disse fester var stor fra
Odense og hele egnen. Mange odenseanere lod sig ro over fra Naesby i bade, mens andre val-
gte sejlturen over Naesbyhoved s0 og ad de smalle sejlleb og Stavidsa til kilden. Ved disse
folkefester var der bade musik, dans, g0gl og servering.

F0rst i 1860'erne opf0rte en ny ejer kammerassessor, prokurator Jespersen en ny gard i
lunden, Carolinekildegard, hvor ban boede med sin familie om sommeren. Vand fra kilden
blev f0rt op til garden af en trykhasvert, der fungerede til f0rst i 1960-erne. Garden er nu re-
vet ned.

I de senere ar bar lokalarkiverne i Nassby og Paarup i samarbejde med Carolinekilde Ro-
tary genoplivet Carolinekildefesterne 28. juni.

Snestrup by bar trods sin ellers stille tilvaerelse maerket lidt af historiens store begivenhe-
der, idet den under svenskekrigen 1658-1659 havde svenske soldater indkvarteret. F01gerne
af soldaternes bes0g kan ses i de gamle kirkeb0ger.

Byudviklingen
Bortset fra ganske fa huse kan man ikke tale om nogen byudvikling, f0r byggeriet tog fart i
1960'erne. I 10bet af 60'erne og 70'erne blev gardenes jorder bebygget med hovedsagelig
parcel- og raekkehuse, der nu belt omslutter de gardbebyggelser (Lindegard, R0nnegard,
Birkegard og Sognefogedgarden), der endnu er tilbage omkring gadekaeret. Dette landsby-
milj0 er gennem planlaegning s0gt bevaret bedst muligt.

Parti fra gadekceret ved R0nnegarden, 1980

Alle garde bar afstaet jord til byudviklingen, og 3 gardes bygninger og et par huse er faldet
for denne udvikling. Det er Ensomhed, Carolinekildegard, Lundsgard samt Bomhuset og den
gamle rytterskole. L0kkegard eksisterer heller ikke mere. Den og et bus ved gadekaeret ned-
brasndte desvasrre sammen med flere ejendomme i lokalomradet ved pyromanbrande i 1964.
Efter branden af L0kkegard blev der pa tomten opf0rt en bygning med bolig og kontor, der
nu huser et datafirma.

22



Der var oprindeligt 2 veje til Snestrup, Lillemarksgyden fra Tarup og Snestrupgyden fra
Rugards Landevej til Snestrup og om forbi gadekaeret. Vejene var smalle og med darlig
belaegning. Det meste af dem indgar nu i den gennemgaende Tarupvej, men resterne er no-
genlunde bevaret i det, der hedder Ved Kaeret og den vestlige del af Lasrkevangen.

L0kkegard

Skoleforhold
Hvornar undervisningen er begyndt i Paarup sogn vides ikke med sikkerhed, men den f0rst
kendte anssettelse af en hjselpedegn, der foruden at hjaslpe praesten skulle undervise i relig-
ion, er fra 1663.

Den gamle rytterskole
i Villestofte.
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I 1721 udstedte kong Frederik IV en forordning om opf0relse af skoler i ryttergodsdistrik-
terne, de sakaldte rytterskoler. En sadan skole blev bygget i Snestrup og taget i brug i 1723.
Den fungerede som skole for det meste af Paarup sogn til udgangen af 1869. Fra den tid
matte Snestrupb0rnene til Paarup skole, og senere ogsa til Tarup skole. Rytterskolen la ca.,
hvor Solgardsvej munder ud i Tarupvej.

Doris Vedel Jensen, gift med gardejer Jens Chr. Jensen, Vrangsbaek, begyndte i 1927
skole i Vrangsbaeks storstue med sin s0n Bent Vedel Jensen og Poul J0rgensen, s0n af en
gardejer i Villestofte. Ret hurtigt kom der flere clever til, og skolen voksede st0t, sa der matte
indrettes et klassevasrelse oppe pa kvisten. Skolen havde i begyndelsen pastor Kaarsbo som
tilsynsf0rende, senere pastor Schmidt. Skolen kaldtes Snestrup Privatskole.

Skolen var forud for sin tid. Den havde f.eks. formning pa skemaet. Det havde Doris
Vedel Jensen laert pa Zahles Seminarium. Eleverne lavede bl.a. lerting, som blev braendt pa
skolens kakkelovn og senere pamalet fine m0nstre. Der blev ogsa lavet farvetryk pa papir til
bogomslag.

Under krigen 1940-45 naede elevtallet op pa i alt 26.11946 blev Vrangsbaek solgt til Hus-
mandsskolen. Doris Vedel Jensen byggede et hus pa jorden ud til Rugards Landevej, og
skolen flyttede med. Pa det tidspunkt var der 8-10 elever.

Da skolen oph0rte i 1952 var der 6 elever. En af de "gamle" elever, der havde privatfly,
f!0j pa jubilasumsdagen hen over Doris Vedel Jensens hjem og kastede en blomsterhilsen ned
til hende fra "gamle" elever.

Snestrup
K0bmandshandel
i 30 'erne.
I dag Aktiv Super.

Erhvervsforhold
At Snestrup var et rent jordbrugsomrade har pavirket erhvervene, der naesten helt op til nuti-
den kun bestod af erhverv, der betjente landbruget. Der var en k0bmand pa hj0rnet af
Snestrupgyden, nu Tarupvej, og Rugards Landevej. Ved Rugards Landevej (i bunden af den
rest af den gamle Rugards Landevej, der gar ind mellem Tarupvej nr. 130 og 132) la smed-
jen. En murer har der ogsa vaeret. Landbrugserhvervet medf0rte, at Snestrupb0nderne, sam-
men med dem fra Paarup, efter anlasgget af Nordvestfynske jernbane i 1910 gik med i anlaeg
af et ladespor til brug for laesning af sukkerroer. Det blev, som tidligere omtalt, kaldt
Snestrup Trinbraet.
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Nordisk
Landboskole

I nyere tid op til den egentlige byudvikling etableredes enkelte erhverv. Det mest betydelige
er Nordisk Landboskole, der blev indviet 3. maj 1948. Skolen, oprindeligt Fyens Stifts Hus-
mandsskole, la for enden af Husmandsskolens Alle (senere omd0bt til Jeppe Aakjasrs Alle).

Den blev bombet under 2. verdenskrig og senere genopf0rt pa hj0rnet af Paarupvej og
Rugardsvej. Senere blev den omd0bt til Nordisk Landboskole. Det er en selvejende institu-
tion med det formal at give grundteggende og videregaende landbrugsundervisning til dan-
ske, nordiske og udenlandske elever savel masnd som kvinder. Med tiden er skolen blevet
meget international med elever fra alverdens lande med behov for en mere udviklet land-
brugsteknik. Den har nu navnet Nordisk Landbrugsakademi.

Snestruplund omkring 1940.
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Pa hj0rnet af Paarupvej og Rugardsvej var der et gartneri Snestruplund med udsalg. Pa stedet
er der nu fris0rsalon. Ved Rugardsvej taet ved Rydsa var der en anlaegsgartner og en kreatur-
handler. Men efter at byudviklingen rigtig tog fart er der etableret en del erhvervsforetagen-
der som: Keramisk vaerksted med udsalg, som dog nu igen er nedlagt, dyrehospital, flere
fris0rsaloner, fodpleje, fysioterapeut, hundepleje, glarmester, malerfirmaer, radgivende in-
geni0r, musiker, kunstmaler, grillbar, servicestation, typehusfirma, t0mrerfirma, firma for
tyverialarmer, vvs-installat0r, daekservice, autoservice, m0belforretning, tagdaekkerfirma og
datafirma. I denne forbindelse ma det ikke glemmes, at Snestrupk0bmanden til fulde er fulgt
med udviklingen. Der ligger nu et stort tidssvarende supermarked.

Offentlig service
Inden for omradet er der etableret 2 b0rneinstitutioner: B0rnehaven Fuglereden pa Gransan-
gervej og Hvepsereden pa Fuglebakken 26, et sakaldt b0rnecenter.

Plejehjemmet Hyldestenten, der blev indviet i 1978, blev oprindelig bygget som asldrebo-
liger i 16 raekkehuse (4x4). Da der under byggeriet blev mangel pa plejehjemspladser, blev
planerne asndret, sa der i dag er 2 beboere i hvert hus. De fleste af de 26 ansatte er pa deltid.
Udover den daglige pleje af de 32 beboere bar de ansatte ogsa tilsyn med og pasning af be-
boerne i 42 asldreboliger, der blev bygget pa en nabogrund i 1991. Nogle beboere i seldreboli-
gerne har kaldemulighed hele d0gnet til plejehj emmet, hvor der om dagen er ca. 10, om af-
tenen 3 og om natten 2 ansatte. Kun fa af plejehj emmets beboere spiser deres mad i den fasl-
les opholdsstue, medens flere af aeldreboligernes beboere benytter den. Opholdsstuen benyt-
tes endvidere til alle follesarrangementer.

Trafikalt var der tidligere ingen offentlig betjening bortset fra rutebilen, der passerede pa
Rugardsvej og den noget fjernere Nordvestfynske Jernbane (nedlagt 1966). Efter kommune-
sammenlasgningen og omradets udbygning er kvarteret busbetjent af Odense Bytrafik, og
betjeningen ma vist siges at vaere sa god, som det kan forventes i et yderkvarter.

Elforsyningen af omradet sker dels fra Odense Kommunale Elforsyning og dels fra Paarup
Elforsyning.

Fjernvarmeforsyningen, der daekker hele omradet, sker fra Odense kommunale varmefor-
syning. F0r kommunesammenlaegningen var det Paarup kommunale varmeforsyning.

Vandforsyningen sker fra Tarup Vandvaerk, der er et andelsselskab.

Tarup gamle Vandvcerk
pa Jernbanevej 1933
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Stegsted

Omradets afgraensning
Stegsted er navnet pa den sydlige del af Paarup sogn i Odense herred og Odense kommune.
Omfartet af Stegsted-omradet er desuden Munkerodgarde, Ellegard, dele af Krogsh0j og dele
af Vejrup. Afgrasnsningen er: mod nord Paarup bys jorder, mod 0st bydelen Bolbro, mod syd
Elmelund bys jorder i Sanderum sogn og mod vest Vejrup, Krogsh0j og Store og Lille Eil-
strups jorder i Ubberud sogn. (En lille del af Vejrups og Krogsh0js jorder ligger i Paarup
sogn og h0rer til Stegsted-omradet).

Oprindelse.
Bynavnet Stegsted kan f01ges tilbage til omkring 1510 i formen Stestede. Forleddet er afledt
af "stik", som betyder pasl eller stage. Efterleddet svarer til -sted, der if01ge Danmarks Sted-
navne kan betyde bebyggelse, areal eller eng. Bebyggelsesnavne pa -sted anses for dannet f0r
vikingetiden.

Bebyggelse
Omradet er blevet bebygget i overgangen mellem vikingetid og middelalder. Det er et ud-
prasget landbrugsomrade, som dog i tidens 10b har gennemgaet en omskiftelig udvikling med
stigning og fald i antallet af jordbrug, samt af forskellige handvaerks og virksomheders op-
staen og forsvinden.

Historie
Den tidlige historie frem til omkring 1900 er f0rst og fremmest gardenes historie. Bebyggel-
sesenhederne var i 1511 9 garde. Denne tilstand var naesten konstant i 300 ar, indtil der i
1844 blev registreret 10 garde, 11 huse med jord og 1 hus udenjord. I 1903 registreredes 11
garde, 13 huse med jord og 10 huse udenjord. Denne udvikling afspejles ogsa i folketallet.

11787 var der 43 voksne og 27 b0rn.
11845 var der 86 voksne og 46 b0rn.
11903 var der 134 voksne og 56 b0rn.
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Stegsted
1910

Ejerforhold
Ejerforholdet var sadan, at st0rsteparten af omradet indtil reformationen h0rte under kirken
(Grabr0dre/Skt. Knuds Kloster). Efter reformationen overtoges det efterhanden af kronen. I
1664 blev 7 garde og 1 hus registreret under kronen. I 1844 var 7 garde og 7 huse blevet sel-
veje, medens 3 garde og 5 huse h0rte under udensogns hovedgarde (Al0kkegard). I 1903 var
alle 11 garde og 23 huse blevet selveje.

Nogle garde med saerlig omtale
Munkerodgardene, der formentlig er udskilt fra Stegsted ejerlav, er begge gamle slasgtsgarde.
De f0rste garde, der oprindelig la inde pa marken nord for Munkerodgyden, eksisterer ikke
mere. Munkerod blev flyttet ud til vejen i 1880, og Munkerodgard blev flyttet op syd for ve-
jeni 1910.

Munkerod kan f0res tilbage til 1405, hvor den optraeder som adelig sasdegard, (dvs.. en
hovedgard i en adelig families eje), sandsynligvis adelsmanden Robert Pariis. I 1668 er
garden ryttergods (danske krongarde, der skulle stille ryttere til et rytterregiment, 1 pr. 8 tdr.
hartkorn, mod at blive fritaget for landgilde og andre afgifter). For Munkerods vedkom-
mende var den samme stegt pa garden i 352 ar fra 1637 til 1989. Garden blev selveje i 1766.

Munkerod
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Munkerodgard har vasret vaebnergard, hvorved bonden mod ydelse af krigstjeneste fik
skattefrihed. Garden har vaeret i samme families besiddelse i over 200 ar. Ved ryttergodsets
bortsalg i 1764 k0btes den fri til ejendom. Den er stadig i familiens eje.

Munkerodgard

Tre andre garde er blevet flyttet fra deres oprindelige beliggenhed. Det er Damagergard, der
har ligget pa den modsatte side af vejen. Flytningen er sket omkring ar 1800.

Dalgard, der oprindelig la lige ved Damagergard 0st for Stegstedvej, blev ogsa flyttet mod
syd op pa bakken ca. ar 1800. Garden nedbrasndte ved en pyromanbrand i 1964. Garden er
ikke genopf0rt. Samtidig braendte ogsa delvist en mindre strataskt ejendom overfor. Branden
her var ogsa pasat.

Dalgard
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Svennekjaergard er ligeledes flyttet ud. Den la oprindelig lidt 0st for Mosegarden, formentlig
ved vejen, der fra gammel tid er kaldt Lergyden. Vejen f0rer op over det militasre omrade.

Oprindelig har 7 af gardene ligget ret samlet. 5 garde tast ved kilden og de 2
Munkerodgarde tast ved hinanden lidt vest herfor. Fra disse garde gik der i sin tid en kirkesti
til Paarup.

Ellegard, der ligger pa den anden side af Middelfartvej, kan f0res tilbage til 1510. Navnet
henviser sikkert til en trasbevoksning, der dengang var pa stedet. Ellegard nasvnes som en
tidligere hovedgard, der h0rte under det fynske rytterdistrikt. Ved salg af garde fra det fynske
rytterdistrikt mistede Ellegard i 1764 fasstegodset, og den blev senere ejet af forskellige god-
sejere. Garden har efter sigende i en periode vaeret avlsgard under hovedgarden Al0kke. Ved
et salg i 1856 var garden pa 140 tdl., og der var 3 fa^stehuse med 8 tdl. Siden handledes gar-
den adskillige gange, og en del jord blev solgt fra. I 1910 genopf0rtes 3 avlslaenger efter en
brand. Nu er hele garden nedrevet.

Skove
Pa omradet har der tidligere vseret vaesentlig mere skov end i dag, isaer pa Munkerodgardenes
jorder og omradet syd for Middelfartvej. I 1787 omtaltes bonden pa Krogsh0jgard som kgl.
skovrider.

Teglvaerksdrift
Pa Teglvasrksgarden og pa Eriksminde, kaldet Lille Ellegard, blev der i mange ar drevet tegl-
vaerk, dog ikke som det vi i dag forstar ved teglva^rk. Man flyttede dengang efter leret og
byggede brasndeovne de forskellige steder. Der er fundet munkestensrester pa Lille Ellegards
j order, sa maske har der her vasret lavet sten til kirken.

Sagn
Til den tidligere tids historic h0rer ogsa beretningen om en hellig kilde i Stegsted. Sagnet
fortasller, at 3 jomfruer en morgenstund pa vej til ottesang, formentlig i Paarup kirke, blev
myrdet af revere pa dette sted, hvor der pa den tid har vasret buske og taet underskov kaldet
Stegsted Ris. Kilden findes endnu ved Mosegarden lige ved vejen, hvor den forsyner en
branddam med vand.
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Stegstedvejs
udmunding i
Middelfartvej

Landsbyen
Bytomten er delvis bevaret. Bortset fra sma reguleringer er vejfor!0bet af Stegstedvej og
Munkerodgyden det samme.

I gammel tid snoede landevejen fra Odense til Middelfart sig ud og ind gennem Bolbro,
Stegsted og op gennem Vejrup. Den fik sin f0rste udretning i 1856. Derved blev bl.a. El-
legards jorder gennemskaret og noget solgt fra til forskellige ejendomme.

Udviklingen til egentlig landsby med huse og virksomheder er hovedsageligt sket i slut-
ningen af forrige arhundrede og i f0rste halvdel af dette. Bebyggelse er for det meste foregaet
ved Stegstedvej og ved Middelfartvej, hvor Stegstedvej og Ellegardsvej udmunder. Seneste
udbygning er en lille udstykning pa en halv snes grunde ved et lille vasnge vest for Stegsted-
vej.

Skole
I 1936 besluttede Paarup sognerad at oprette en forskole i Stegsted. Den startede samme ar i
en stue pa Stegstedgard, men allerede i 1939 opf0rtes en forskolebygning ved Stegstedvej.
Den blev nedlagt som skole i 1963, hvorefter b0rn fra Stegsted skulle ga i Paarup skole.

Vandforsyning
Stegsted fik vandvasrk i 1961, medens kloakering med et lille rensningsanlaeg blev gennem-
f0rt i 1964. Vandvasrket blev nedlagt i 1992. Vand leveres nu fra Odense Vandforsyning.

Erhvervsudvikling
I tiden op til og nogle ar efter anden verdenskrig var Stegsted en aktiv og levende landsby.
Foruden landbrugene og gartnerierne var der 2 k0bma3nd, bred- og maelkeudsalg, barber, her-
reskrasdder, skomager, toeskomager, b0dker, regeri, b0rstenbinder, cykelsmed, 1 sned-
kermester, 3 murermestre, 1 brendgraver og 1 vaever. Desuden var der en smedje, hvor Steg-
sted Maskinfabrik startede med fabrikation af enkeltradrensere. Fabrikken flyttede senere til
Tommerup og blev landskendt under sit oprindelige navn.
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Skole
11936 besluttede Paarup sognerad at oprette en forskole i Stegsted. Den startede samme ar i
en stue pa Stegstedgard, men allerede i 1939 opf0rtes en forskolebygning ved Stegstedvej.
Den blev nedlagt som skole i 1963, hvorefter b0rn fra Stegsted skulle ga i Paarup skole.

Vandforsyning
Stegsted fik vandvasrk i 1961, medens kloakering med et lille rensningsanlaeg blev gennem-
f0rt i 1964. Vandvaerket blev nedlagt i 1992. Vand leveres nu fra Odense Vandforsyning.

Erhvervsudvikling
I tiden op til og nogle ar efter anden verdenskrig var Stegsted en aktiv og levende landsby.
Foruden landbrugene og gartnerierne var der 2 k0bmasnd, brad- og maelkeudsalg, barber, her-
reskredder, skomager, traeskomager, b0dker, r0geri, b0rstenbinder, cykelsmed, 1 sned-
kermester, 3 murermestre, 1 br0ndgraver og 1 vsaver. Desuden var der en smedje, hvor Steg-
sted Maskinfabrik startede med fabrikation af enkeltradrensere. Fabrikken flyttede senere til
Tommerup og blev landskendt under sit oprindelige navn.

Endnu en stor fabrikation havde sin oprindelse i Stegsted. Pa Teglvasrksgarden lavede den
senere sa kendte konservesdirekt0r Mads Rasmussen allerede som 10-12 arig eksperimenter
med henkogning af frugt. I 1888 startede ban, efter et studieophold i USA, i et udhus pa sin
fars teglvasrk en fors0gsfabrik til henkogning af frugt og brygning af frugtvin. Allerede
samme ar opnaede han pa Den store nordiske Landbrugs-og Industriudstilling i K0benhavn
h0jeste udmasrkelse for sine henkogningsprodukter. Fabrikken voksede og flyttede til
Faborg. 11906 blev Mads Rasmussen udnasvnt til Ridder af Dannebrog og i 1912 til etatsrad.
Mads Rasmussen var en stor kunstmsecen. Han byggede bl.a. Faborg Museum. Desuden
skasnkede han Paarup sogn et bibliotek og oprettede en fond til dets drift.

Et afde eneste eksi-
sterende billeder af
Stegsted Teglvcerk
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11950 udvidedes det militaere omrade i Bolbro. Det gik ud over 9 ejendomme, hvoraf enkelte
blev helt nedlagt. Ca. 200 tdr. land blev udlagt til militser 0velsesplads.

I forbindelse med en udvidelse af hovedlandevejen, midt i halvtredserne, blev den f0rste
k0bmandsbutik nedlagt. Den anden blev nedlagt i 1970.1 dag er alle forretninger, handvsrk
og de fleste virksomheder vaek.

Af tilbagevserende erhverv i omradet er selvf01gelig landbruget, herunder to gartnerivirk-
somheder. Desuden er der en vognmandsforretning, 3 maskinvirksomheder, et rejsebureau,
en virksomhed for elektrogalvanisering og en anlaegsgartnervirksomhed. Endelig er der i
Teglvasrksgarden afdelingskontorer for et af landets st0rste entrepren0rfirmaer.

StegstedForskole ca. 1957
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Tarup

Omradets afgraensning
Tarup er navnet pa den 0stlige del af Paarup sogn. Afgrasnsningen af omradet er: Stavids A,
Bolbro Rende mod 0st og syd om Rugardsvej, Saxovej, vest om Bergthorasvej, Dansk
Blindesamfunds etagehuse, Tingvallagarden, mod nord til Solgardsvej og Tarupvej-
Rismarksvej til Stavids A. Denne afgrasnsning er en f01ge af bebyggelsesudviklingen og ikke
belt i overensstemmelse med den oprindelige vestgrasnse for Tarupgards j order lidt vest for
Rismarksvej.

Oprindelse
Bynavnet Tarup kan f01ges tilbage til 1510 med navnet Taroppe, og det optrsder i Frederik
I's danske registrant af 1528 med samme navn. Ved et mandtal i 1610 bena;vnes byen Tarup
og i matriklen i 1664 som Tarupbye. Navnets oprindelse kendes ikke helt bestemt. Det kan
vasre efter et mandsnavn, men kan ogsa stamme fra gammeldansk "Thak" (tagr0r) og
"torp" (udflytterbebyggelse).

Tarup by har fra begyndelsen af 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet kun bestaet af 5
garde, hvoraf 4 var ejet af kronen, mens kun en var i privat eje, nemlig Tarupgard. F0rst fra
slutningen af 1700-tallet er der registreret nogle fa huse.

Landsbyen og dens udvikling
Omkring 1920 var Tarup stadig en lille landsby med 4 garde og nogle fa mindre ejendomme
med lidt jordtilliggende. Et par af disse la ved Rugardsvej. Desuden var der langs Rugardsvej
nogle fa villaer og huse. Fra det 0stlige byskel til Husmandsskolens Alle (nu Jeppe Aakjasrs
Alle) bl.a. Vesta, Kronsbjergs cykelforretning, Hera og Aller0d (Tarup Kro, der blev nedre-
vet i 1999), og fra Husmandsskolens Alle, hvor der la en k0bmandsforretning, til det yderste
hus F10jtenborg ved Rismarksvej, var der ligeledes nogle fa huse og 2-3 gartnerier. I byen var
der et par handvaerkere, en kreaturhandler og et par hestehandlere. Helt fuldstasndig er besk-
rivelsen ikke, men det fremgar ved sammenligning, at Tarup endnu pa det tidspunkt er den
mindste af Paarup sogns byer.
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Den egentlige byma^ssige udvikling begyndte i tyverne med udstykning af f0rst og fremmest
Tarupgards j order. Udviklingen gav allerede i 1925 anledning til oprettelse af Tarupforenin-
gen, (nu Paarupforeningen), der ogsa dengang var meget aktiv i varetagelsen af beboernes in-
teresser: gasforsyning, gadebelysning, trafik m.m.

F0rst i 60'erne, da der var ved at komme gang i byggeriet, tog en kreds af borgere, st0ttet
af Tarupforeningen, initiativ til at skaffe tilslutning til, at Paarup kommunale Fjernvarme
kunne oprettes.

Et kendt samlingssted i Tarup var Hjemmebageriet, Rugardsvej 159. Ejendommen er nu
indrettet til kontorformal.

Det var i Tarup pa Lykkevasnget 13, kommunen oprettede sit f0rste kommunekontor i
1937.

Trafik.
Nordfynske Jernbanes tog fra Odense til Bogense k0rte gennem Tarup. Der, hvor
Kronsbjergs biludstilling nu ligger, la Snapind Station. Banen blev indviet i 1882. Den var
beregnet til bade person- og godstransport, bl.a. af fisk fra Nordfyn. Stationen var samtidig
ledvogterhus for bommene ved Rugardsvej. Der var togafgang ca. hver time fra kl. 5 til 23,
og hver gang skulle de manuelt betjente bomme ned og op. Fra 1957 var Snapind station
samtidig postindleveringssted, indtil banen blev nedlagt i 1966. Stationsforstanderen havde
saledes en lang arbejdsdag. Efter nedlasggelsen k0bte Paarup kommune banearealet, solgte
stationsarealet til biludstilling og udlagde banestrekningen til cykel- og gangsti.

Banen var f0r bybussens tid eneste offentlige befordringsmiddel til Odense. Odense Om-
nibus A/S abnede 1924 en linie fra Flakhaven til Tarup med endestation pa hj0rnet af Tarup-
vej og Rugardsvej (ud for HEP-cykler). Pladsen blev i folkemunde d0bt Paraplyen, idet der
var opstillet et paraplylignende lasskur. Omnibusselskabet oph0rte i 1952, og Odense Bytra-
fik overtog driften og etablerede en buslinie 2 til Tarupvej/Paraplyen. I 1959 blev linie 2 for-
laenget til Rismarksvej, i 1964 til V01vesvej, og i 1970 blev den fortenget og delt i en linie til
Tarup Vest og en til Tarup Nord. Fra 1973 blev linie 2 igen omlagt og forlasnget yderligere
med ny endestation i Slukefter.
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I 1968 etablerede Paarup kommune en lokal buslinie med timedrift pa hverdage. Den fik
dog en kort levetid, idet den blev indstillet ved kommunesammenlsegningen, da linie 2 blev
forbedret. Senere kom der en ringlinie ad Rismarksvej forbi Tarup centret.

Plejehjem og aeldreomsorg
Som nabo til radhuset opfiartes alderdomshj emmet Solgarden. Det blev taget i brug 1. Sep-
tember 1959. Med 24 beboervasrelser og bestyrerbolig var den samlede udgift ca. 750.000 kr.
Kommunens asldre kunne den gang, efter eget 0nske, fa ophold pa hjemmet, hvor der var
mulighed for at medvirke i det daglige arbejde eller i hjemmets hobbyrum.

Solgarden 1984

Som led i det forebyggende arbejde for asldre indrettedes, f0r kommunesammenlasgningen,
Tarup Omsorgscenter pa Eddavej 6. Arbejdet her har i adskillige tilfaslde forhindret eller ud-
skudt indlaeggelser pa plejehjem. Omsorgscentret blev nedlagt i 1998 i forbindelse med om-
laegning af plejedistrikterne.

Praestegarden
Da sognet i 1816 fik egen prasst skulle der skaffes en bolig til ham. Der blev derfor k0bt en
gard i Tarup. Den 0stre af gardens fire lasnger blev nybygget med et stuehus af bindingsvasrk
og stratag, men f0rst i 1832 kunne der flytte en praest ind. Senere blev den vestre lasnge revet
ned, sa der blev fri udsigt mod vest. Der var prasstegard her indtil 1941.

I praestegarden er der nu indrettet et handicapcenter med dagaktiviteter, og der er pa
gardens arealer opf0rt boliger for handicappede.
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Bernehaver
Med den eksplosive udvikling i tresserne fulgte ogsa et behov for b0rnehaver. Midt i
tresserne blev den f0rste, Tarup B0rnehave, Tarupgardsvej 11, taget i brug. 3-4 ar senere ful-
gte Tingvallagarden pa Tingvallavej 69. I denne periode var der indrettet midlertidigt fri-
tidshjem i FDF's bus pa Tarupgardsvej 9.

Skolerne
Endnu omkring 1920 var der kun en ret gammeldags landsbyskole belt ude i Paarup. Men da
en tidligere forskolelaererinde, der sammen med sin mand var flyttet ind i deres nybyggede
bus Skrasnten, nu Skellet 9, 0nskede at undervise sine egne b0rn, oprettede hun samtidig en
privat forskole for nogle fa b0rn. Med nybyggerne voksede b0rnetallet i Tarup, og i 1927
blev der antaget en hjaslpelaererinde.

Tarup Skole 1933
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Tilgangen var sa stor, at der matte bygges nyt, og i 1930 tog man Jernbanevej 11 i brug. Her
blev indrettet 2 klassevasrelser, gymnastiksal i kaslderen og 2 lasrerindelejligheder i tageta-
gen. De st0rre b0rn undervistes her til deres 14. ar. Lasrerstaben var pa 4, og b0rnetallet vok-
sede de nseste par ar til 100-150.

Inger Nielsen og
Karen Pedersen
medb0rn. Tarup
Privatskole,
sommeren 1929

1933 blev der sa bygget en kommuneskole mellem Tarupvej og 0strupvej. Tarup Privatskole
pa Jernbanevej 11 fortsatte kun kort tid herefter, da stort set alle clever flyttede over pa kom-
muneskolen sammen med nogle af tererne.

Udviklingen var blevet roligere, og b0rnetallet voksede langsomt, indtil det i halvtred-
serne igen tog fart, sa det blev n0dvendigt med en udvidelse af Tarup skole. Det blev til op-
f0relse af Tarup ny skole, hvis f0rste afsnit blev taget i brug i 1962.

De kommende ar fortsatte man udbygningen af skolen. Den nye skole var bl.a. indrettet
med skoletandklinik. Som en af de f0rste kommuner pa Fyn indf0rte Paarup kommune sma-
b0rnstandpleje.

Andet byggeri
Pa kirkegrunden pa hj0rnet af Solgardsvej og V01vesvej blev Taruphus bygget. Det var en
midlertidig pavilion, der rummede bade kirkesal og kirkekontor. Desuden benyttedes loka-
lerne til forskellige kulturelle arrangementer.

Taruphus blev i 1994 erstattet af Paarup Sognegard, der bliver flittigt benyttet. Den har
fact stor betydning ikke kun for sognets borgere, men ogsa for borgere uden for sognet.

Husmandsskolen
Fyns Stifts Husmandsskole var op til 2. verdenskrig et stort aktiv for Tarup. Skolen la for en-
den af Husmandsskolens Alle (senere omd0bt til Jeppe Aakjaers Alle). Skolen var egentlig
beliggende uden for Tarup, idet bygrasnsen krydsede alleen, men indk0rslen la i Tarup.

Besasttelsen blev et sort kapitel i skolens historic, idet den blev beslaglagt til hovedkvarter
for Gestapo. Aktiviteten her blev efterhanden sa voldsom med arrestationer og tortur, at
modstandsbevajgelsen pa Fyn anmodede den engelske ledelse om at fa skolen bombet.

Den 17. april 1945 kl. 16.05 kom angrebet, og skolen blev fuldstaendig 0delagt tillige med
ca. 20 huse i Husmandsskolens Alle og pa 0strupvej. Ca. 150 huse blev beskadiget. Des-
va?rre blev flere familier i kvarteret omkring skolen hardt ramt, idet en f01ge af luftangrebet
var, at 9 beboere mistede livet, medens ca. 20 blev sarede.

Skolen blev ikke genopf0rt. I stedet opf0rtes nogle fa ar senere Nordisk Landboskole pa
Rugardsvej 286.
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Fyns Stiffs Husmandsskole

Forretningslivet
Tarups udvikling gav grobund for et rigt forretningsliv, som kulminerede i slutningen af hal-
vtredserne. Pa naesten hvert andet gadehj0rne la der en forretning af en eller anden slags.
Samtidig havde en del smahandvasrk og smaindustrier en god periode. K0bmandsbutikkerne
dominerede med 11 af slagsen. Specialforretninger var ogsa rigt repra^senteret, der var bl.a. 4
tricotageforretninger, 3 blad- og tobaksforretninger, 3 gr0nthandlere, 3 bagere, 3 herre-
fris0rer, samt adskillige k0rende forretninger med f.eks. bred, maslk, slagtervarer og grant.
Omkring 1960 var der 46 forskellige forretninger, 11 handva^rksmestre og 14 andre
selvstasndige erhverv sa som gartnere, m0belfabrikanter, maskinfabrikker og vognmasnd.

Efter 1960 begyndte supermarkederne at vinde indpas. Da beboerne var blevet mere mo-
bile, var en stor del af handlen ved at flytte til Odense, selv om Tarup havde en af Odenses
f0rste selvbetjeningsbutikker. Det blev derfor aktuelt for Paarup kommune at planlaegge et
butiks-center. I et godt samarbejde med erhvervslivet blev opf0relsen af Tarup Center pabe-
gyndt i 1967.1 1968 fandt indvielsen af 1. afsnit sted. Det var provinsens f0rste overdaskkede
butikscenter, og der var stor interesse for centret i offentligheden. Med udvidelser i 1972,
1976 og i 1986 samt en gennemgribende modernisering i 1987 fremstar Tarup Center som et
moderne og tidssvarende butikscenter med 43 specialbutikker og et supermarked fordelt pa
ca. 20.000 m2.

Men udviklingen i tresserne bet0d desvasrre ogsa, at mange af de sma forretninger matte
lukke. Den voksende serieproduktion fik f01ger for mange sma virksomheder. Her var kom-
munen ogsa pa forkant med udviklingen, idet der blev udlagt arealer ved Thulevej og Hans
Egedes Vej. Dette trak nogle st0rre virksomheder til. Omradet er i dag fuldt udbygget, og det
samme gaelder det 0vrige Tarup, hvor der kun er enkelte ubebyggede grunde tilbage.
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Tarup Center fra en utraditionel synsvinkel.

Vandforsyningen
Andelsselskabet Tarup Vandvasrk blev oprettet i 1933. Selskabet startede med 81 andel-
shavere. Det f0rste vandvaerk blev bygget ved Jernbanevej for en pris af 3315 kr. Vand-
vaerket udpumpede det f0rste ar 36000 m3 vand fra een boring. Andelsindskuddet var pa 10
kr. og vandprisen 12 0re pr m3 eller 5 kr. for den f0rste hane og 2 kr. for de efterfialgende. I
1938 kunne vaerket pa Jernbanevej ikke klare vandforsyningen mere. En ny pumpestation
(den nuvsrende) blev bygget i Pilevangen. Den er senere blevet udvidet flere gange. Sidste
gang i 1987-1989 for ca. 5 mill. kr. Den forsyner nu ca. 2600 parcelhuse, 600 lejligheder og
lidt industri. Udpumpningen var i 1992 ca. 575000 m3 arligt fra 11 boringer. Andelsindskud-
det var 8370 kr. og prisen pr. m3 vand 3,35 kr.
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Villestofte

Omradets afgraensning
Villestofte er navnet pa det nordvestligste ejerlav under Paarup sogn i Odense herred og
Odense kommune. Det afgrasnses mod vest og nord af Korup sogn og mod nord0st af Sta-
vidsa og mod 0st og syd af Rydsa.

Oprindelse
Villestofte er naevnt som landsby sa langt tilbage som ar 1386 under navnet Hillestoft. 110bet
af de f01gende arhundreder har navnet haft flere varianter, der er endt i det nuva^rende Villes-
tofte. F0rste del af navnet er formentlig afledt af et mandsnavn fra gammeldansk (1100-
1500), Willar, der er kendt fra oldtysk og oldengelsk. Bebyggelsesnavne pa -toft menes dan-
net allerede i vikingetiden.

Arkaeologi
Arkaeologisk har Villestofte ikke meget at byde pa. I 1938 blev der dog fundet et velbevaret
rensdyrskelet ved Tyrsbjerg. Skelettet stammer fra den sene istid og er altsa ca. 11.000 ar
gammelt.

Historic
Stedet har formentlig vaeret bebygget siden sidste del af vikingetiden. Den vassentligste be-
byggelse har hovedsagelig vasret samlet midt i omradet omkring Rugardsvej, Tyrsbjergvej og
Skovgyden.

I flere arhundreder (fra ca. 1500 til udgangen af 1700-tallet) var bebyggelsen temmelig
konstant nemlig 13-15 garde og ganske fa huse. I 1300-tallet havde sortebr0drene i Odense
erhvervet gods i Villestofte. Senere kom ogsa Skt. Hans Kloster og Skt. Knuds Kloster til. I
1664 la 12 ud af landsbyens 14 garde under kronlenene, Odensegard, Skt. Hans Kloster og
Odense Hospital.

Som et kuriosum fra den tid kan nsevnes: I 1675 var det ikke lykkedes for magistraten i
Odense at skaffe egnede artillerikuske. I 1676 blev det derefter palagt at skaffe ti brugelige
artillerikuske inden 14 dage. Magistraten antog bl.a. nogle unge masnd fra Villestofte.
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I September 1681 var kong Christian V med f01ge pa bes0g i Villestofte for at bese egnen.
Efter landboreformerne i sidste halvdel af 1700-tallet gik gardene lidt efter lidt over til at
vgsre selveje. Overgangen til selveje var dog f0rst afsluttet omkring midten af 1800-tallet. I
denne overgangsperiode steg antallet af garde til 25 ligesom antallet af huse steg staerkt.

11511 var der 15 garde.
11664 var der 14 garde og 4 huse.
11688 var der 14 garde og 1 hus med jord og 5 huse uden jord.
11774 var der 13 garde og 14 huse.
11844 var der 25 garde og 24 huse med jord og 6 huse uden jord.
11903 var der 25 garde og 43 huse med jord.

Kriterierne for registreringen synes ikke at have vaeret belt ens fra gang til gang. For0gelsen
og antallet af ejendomme med jord skyldtes for en del nok deling af garde i forbindelse af ar-
vef01gen, hvad der tidligere ikke var ualmindeligt. Stigningen i antallet af ejendomme
pavirkede selvsagt ogsa befolkningstallet der steg fra 155 til 350.

11787 registreredes 112 voksne og 43 b0ra.
11845 registreredes 227 voksne og 123 b0rn.
11901 registreredes 262 voksne og 100 b0rn.

Villestofte har som sa mange st0rre landsbysamfund ogsa haft en stasvneplads. Den la, hvor
Spangsvej (f0rhen M011ergyden) indtil midten af tresserne mundede ud i Tyrsbjergvej, ca. 30
m syd for, hvor den udmunder nu. Et maleri af stedet med det store staevnetrae og stenene
omkring det har hasngt i Paarup forsamlingshus, men det er desvasrre forsvundet derfra. Et
horn til sammenkald til m0de opbevares i en montre pa Paarup skole. Endnu for 50 ar siden
kaldtes stedet i folkemunde " Stsevnet ".

Sttevnegarden

Mod vest parallelt med Rugardsvej, syd for denne skaerer Tyrsbjergvej sig gennem Villes-
tofte med garde og huse pa begge sider. Tyrsbjergvej er en gammel vej, som har fact sit navn
efter en karakteristisk h0j mod vest. H0jen er en moraeneaflejring, af grus og sten, som i
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gammel tid forsynede garde og huse med disse materialer. I engene langs Rydsa, syd for
Tyrsbjergvej, var der i sidste halvdel af 1800 tallet op til ca. 1920 en skydebane, hvor man
0vede sig i vabenbrug. Man ville ikke opleve et nyt 1864. Man kan stadig finde projektiler
fra dengang i engene. Man anvendte de samme gevaerer, som den danske hasr benyttede ved
Dybb01il864.

Pa en af gardene er der beretninger om, at man der omkring ar 1900 havde en husfiids-
skole, hvor unge mennesker kunne dygtigg0re sig.

I perioden ar 1920-1940 blev der startet flere gartnerier og frugtplantager, som stadig ek-
sisterer. Men byen trasngte sig pa, og mange ejendomme overtoges efterhanden af folk, som
havde deres arbejde i byen.

En del af gardene i Villestofte havde en lille skovlod ude i Spidsskoven, der ligger 0st for
Damgardene for enden af Skovgyden. Disse skovlodder forsynede gardene med braende. I
skoven ligger et lille hus, Spidshuset, der kort f0r 2. verdenskrig blev erhvervet af medlem-
mer af Skt. Georgsgilderne. Huset ligger sa afsides, at det under krigen blev benyttet til bl.a.
t0mning af nedkastede vabencontainere. De t0mte containere blev skjult pa loftet. De senere

Galgem0llen
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ar har huset haft private ejere. Den nuvasrende ejer er i gang med en gennemgribende og til-
traengt restaurering.

Mod vest ligger der ved Rugardsvej en lille bakke med en m011e. Omkring den er der fun-
det temmelig mange skeletrester. Det fortselles, at der har vasret opstillet en galge her, og der-
for kan det vasre nasrliggende at tro, at skeletresterne stammer fra haengte forbrydere. M011en
har i hvert fald fact navnet Galgem011en, og bakken kaldes Galgebakken. Rugards Landevej
var fra 1400-tallet hovedfordselsaren tvaers over Fyn, og der har formentlig vasret opstillet en
galge pa bakken, en gammel dansk mil fra Odense bys centrum. Som d0dsstraf benyttede
man indtil 1771 haengning, bl.a. for tyveri. Derefter gik man over til halshugning.

M011erne
Et landsbysamfund med sa mange garde har ogsa haft brug for m011er til maling af korn.
Villestofte har haft to. Galgem011en blev bygget i 1817.

M011en er en hollandsk vindm011e, en m011etype der holdt sit indtog i Danmark omkring
ar 1800. Da Galgebakken ikke mere benyttedes som retterplads, var det nasrliggende at bygge
m011en her, hvor vinden blasste frit. I 1850 braendte m011en i et g!0dende ildhav, men den
blev genopbygget. Sammenlagt har m011en malet korn til f0de for dyr og mennesker i 138 ar.
M011en er stadig velbevaret og ses i den vestlige del af Villestofte syd for Rugardsvej.
Den anden m011e, Kildem011en, er nedrevet. Den fik navn efter en kilde, der var pa stedet.
M011en la syd for Spangsvej pa bakken (M011ebakken) mellem Tyrsbjergvej og Rydsa. Den
blev bygget i 1900. Den har sin sasrlige historic, idet den i nogle ar ogsa fungerede som elek-
tricitetsvasrk. Endvidere har der vasret k0bmand her.

Forsyningsvirksomheder
Elforsyningen i Villestofte startede i ar 1909 med str0m fra Kildem011en, der ogsa leverede
str0m til bade Paarup og Snestrup. M011en stoppede str0mproduktionen i ar 1919, da der
kom str0m fra Odense Elektricitetsselskab.

Det lokale elektricitetsselskab, der dannedes fra starten, eksisterer stadig under navnet
Paarup Elforsyning. I dag er det et rent distributionsselskab.

Vandforsyningen til hovedsagelig Villestoftes bymsessige omrade blev leveret fra et privat
vandvaerk. Sidst i tresserne blev vaerket overtaget af Paarup kommune, der lavede nogle nye
boringer og foretog nogle forbedringer af vandforsyningen, ligesom forsyningsnettet blev ud-
videt. Efter kommunesammenla?gningen i 1970 blev der foretaget en sammenkobling med
Odense vandforsyning, der nu daskker forsyningen i omradet.

Jernbanen
Nordvestfynske jernbane og dermed Villestofte station med postekspedition blev sat i drift i
1910. Jernbanen og postekspeditionen gav en udvikling i mere bymaessig retning. Banen ind-
stillede driften i 1966, men postekspeditionen fortsatte i den tidligere stationsbygning til
1984.

Byudviklingen
Den oprindelige bebyggelse - gardene - var placeret i en landsby omkring nogle fa veje og
anlagt i perioden mellem vikingetid og middelalder. Vejene var Rugards Landevej (nu
Rugardsvej), Tyrsbjergvej, M011ergyden (nu Spangsvej), S0ndermarken og Skovgyden. Dette
vejsystem er stort set bevaret bortset fra en mindre forlasgning af Spangsvejs tilslutning til
Tyrsbjergvej. Der er sket udvidelse af vejene, og Skovgyden indgar delvis i det stisystem, der
etableredes i forbindelse med den igangvaerende udbygning nord for Rugardsvej.
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Fra middelalderen og til omkring ar 1900 skete der naesten en fordobling af antallet af garde,
og der opf0rtes ca. 40 huse, de fleste med et rnindre jordtilliggende. Denne tilvaskst bet0d
godt og vel en fordobling af befolkningstallet. Men f0rst i det 20. arhundrede skete der en
egentlig bymaessig vaekst, vel f0rst og fremmest forarsaget af Nordvestfynske Jernbane, der
blev sat i drift i 1910 med station og postekspedition.

Vasksten skete hovedsagelig ved stationen og langs Rugardsvej inden for den eksisterende
bytomt. Denne ny bebyggelse sndrede karakteren af det oprindelige bondesamfund, idet der
ogsa kom andre erhverv til.

Den nye bebyggelse ved S0ndermarken er opf0rt i begyndelsen af 70-erne, ligesom pleje-
hj emmet er bygget i denne periode.

I januar 1987 vedtog Odense byrad en lokalplan for omradet nord for Rugardsvej omkring
Villestofte Skovgyde. Omradet var allerede udlagt til bolig og erhverv af Paarup sognerad f0r
kommunesammenlasgningen i 1970. Efter lokalplanen er der udlagt et par mindre omrader til
erhverv og service, men st0rsteparten er udlagt til lav boligbebyggelse og granne omrader, og
den eksisterende bebyggelse kan bevares.

Omradets landskabstraek og en del af de eksisterende hegn og skel, der gar tilbage til ud-
skiftningstiden fra 1781, skal bevares. Udbygningen har vaeret i gang i nogle ar. Der regnes
med opf0relse af omkring 500 boliger.

\

Jernbanearbejdere
ved
Villestofte Station

Skoleforhold
B0rn fra Villestofte har altid h0rt til Paarup skole og, f0r dens opf0relse, til Rytterskolen i
Snestrup. I begyndelsen af sidste arhundrede gik b0rnene fra det yderste Villestofte dog i
skole i Korup. Det skyldtes en bestemmelse om, at ingen b0rn matte have mere end 1/4 mil
til skole.

I Villestofte blev der opf0rt en forskole i 1936 til de 2 f0rste argange af b0rn, men skolen
blev nedlagt igen i 1963. Skolen havde til huse i ejendommen Tyrsbjergvej 3.

Trafikal betjening
Trafikalt var der tidligere ingen offentlig betjening bortset fra rutebilen, der passerede pa
Rugardsvej og Nordvestfynske Jernbane. Efter kommunesammenlsgningen og omradets ud-
bygning er kvarteret busbetjent af Odense Bytrafik, med buslinier ad Rugardsvej og Spangs-
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vej, som daekker det oprindelige Villestofte pa tilfredsstillende made, medens det store nye
boligomrade nord for Rugardsvej betjenes af servicebusser med timedrift pa hverdage men
kun til sidst pa eftermiddagen. Her kunne man godt 0nske en bedre betjening.

Erhvervsudvikling
Fra Villestofte landsby skete der ved landboreformen i 1781 (kaldet udskiftningen) kun ud-
flytning af et par garde formentlig Gl. Damgard og Skovsgard. Den sidste la f0rst laengere
ude pa marken sydvest for, hvor den nuvasrende Skovsgard ligger.

Villestofte forblev derfor et ret samlet landsbyomrade, der har formaet at vaere selvhjulpet
i takt med den udvikling, der skete belt op til de f0rste artier efter 2. verdenskrig. Det vidner
de mange erhverv, der foruden landbruget har vasret i omradet stasrkt om. Der kan nasvnes:
1 murer, 1 t0mrer, 3 snedkere, 1 b0dker, 1 karetmager, 1 brondgraver, 2 malere, 2 skrseddere,
5 k0bma3nd, 2 bagere, 2 fris0rer, 1 skomager, 1 tricotagehandel, 1 cykelsmed, 2 vognmaend,
4 gartnerier, 1 anlasgsgartner og 1 autoophugger og en betonvarefabrik.

Bysamfundets vaekst er fortsat, og netop nu foregar en st0rre bymaessig udbygning, men
de store sendringer, der er foregaet i erhvervsudviklingen i retning af st0rre erhvervsenheder
og mere automatisering, har medf0rt lukning af mange sma virksomheder, og det er gaet
hardt ud over Villestofte. Saledes matte den sidste af Ic0bm2endene lukke i 1971.

Af de erhverv, der nu er i omradet, er 3-4 af nyere dato, saledes er der nu:
1 t0mrer, 1 ws-installat0r, 1 vognmandsforretning, 1 autoophug og autohandel, 4 mekani-
kere, 1 m0belforretning, 1 bladforlag, 1 damefris0r, 1 anlasgsgartner, 1 frugtavler og et par
gartnerier. Hvorvidt der igen bliver basis for dagligvarehandel og flere mindre virksomheder,
kan kun tiden vise.

Offentlig service
Den st0rste arbejdsplads i omradet er Villestofte Plejehjem, der ligger syd for Rugardsvej
med adresse Tyrsbjergvej 4. Plejehjemmet blev opf0rt i 1975 med plads til 96 beboere.
Tidligere 2-sengsstuer er senere asndret til 1-sengsstuer, sa der nu er 72 pladser, nemlig 4 af-
delinger med hver 18 pladser. I de 4 afdelinger er der ialt 70 fastansatte (svarende til 63 fuld-
tidsansatte). Herudover er der tilknyttet 10 sygeplejersker (8 fuldtidsansatte) og 9 aktivitets-
medarbejdere. Sygeplejersker og aktivitetsmedarbejdere virker bade pa plejehjemmet og i
private hjem i omradet.

Af anden offentlig service er der ved Rugardsvej en vejgard, der er materiale- og samling-
splads for det kommunale vejvzesen, der betjener omradet. Desuden er der en bemandet con-
tainerplads, hvor omradets beboere kan aflevere hus- og haveaffald.

46



Paarupforeningen
Paarupforeningen er beboerforening for lokalomraderne Paarup, Snestrup, Stegsted, Tarup
og Villestofte. Lokalomraderne er identiske med den tidligere Paarup kommune. Foreningen
blev stiftet 4. februar 1925. Den gang hed den Tarupforeningen. Det er foreningens formal at
varetage faslles interesser, som beboere i den tidligere Paarup kommune har indbyrdes og
over for kommunen eller andre offentlige myndigheder, samt at fremme trivselen i omradet
som en beboervenlig del af storkommunen

Paarup lokalhistoriske Arkiv
Paarupforeningen er stertteforening for Paarup lokalhistoriske Arkiv, hvis formal er at ind-
samle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og
andre data med tilknytning til Paarup sogn. Arkivet s0ger at fremme kendskabet til og styrke
interessen for sognets historie.

Hvorfra stammer oplysningerne?
Landsbyregistrering i Fyns amt
Dansk Stednavneleksikon. Gyldendal. 1983
Mundtlige oplysninger fra lokalkendte
Matrikelkort
Generalstabskort
Paarup lokalhistoriske Arkiv har hjulpet med fremskaffelse af billedmateriale

Paarup Foreningen takker alle, der har deltaget i arbejdet med dette haefte og dem, der har
stottet os 0konomisk.

Pa Paarup Foreningens vegne

Bent Vesterled
formand
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