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Da skibsreder A.P. Møller i 1917-1918 
etablerede et stålskibsværft i Odense, 
blev der samtidig bygget boliger til 
værftsarbejderne. Værftet udvidede 
løbende de tilknyttede boligområder 
frem til begyndelsen af 1970’erne både i 
Odense og ved det nye værft i Munkebo 
fra slutningen af 1950’erne. Denne arti-
kel giver et overblik over værftets bolig-
områder, deres etablering, udstrækning 
og karakter.

Indledning
Odense Staalskibsværft blev etableret 
ved Odense Kanal af A.P. Møller i slut-
ningen af 1. Verdenskrig bl.a. for at sikre 
leverancen af skibe til de af A.P. Møller 
ledede rederier A/S Dampskibsselska-
bet Svendborg og Dampskibsselskabet 
af 1912 A/S. 
 Der er peget på flere årsager til pla-
ceringen af værftet i Odense, bl.a. at A.P. 
Møller ikke ville styrke koncentrationen 
i hovedstaden (det ses af afvisningen af 

at overtage Balticaværftet i 1920),1 at der 
i Odense var et udbud af mulige underle-
verandører i maskin- og metalindustri-
en, samt at der var adgang til faglært ar-
bejdskraft i denne branche.2 Flere andre 
steder i landet blev der samtidig oprettet 
stålskibsværfter, og som i bl.a. Kalund-
borg og Nakskov blev der til værftet i 
Odense bygget boliger til funktionærer 
og værftsarbejdere. En vigtig årsag til at 
bygge boliger i tilknytning til værftet var, 
at man skulle tiltrække specifikke fag-

Som det vil være mange 
bekendt, standser skibs-
bygningsaktiviteterne på 

Lindøværftet ved udgangen af 2011. 
I den forbindelse foregår i disse år et 
registreringsprojekt, der skal doku-
mentere arbejdsgangene og histo-
rien på denne store fynske arbejds-
plads. Projektet udføres af Østfyns 
Museer i samarbejde med Odense 
Bys Museer, Handels- og Søfartsmu-
seet samt A.P. Møller - Mærsk A/S. 
Denne artikel om værftets arbejder-
boliger er skrevet af Gitte Nørrelund 
Haastrup og René Schrøder Christen-
sen, der begge er medarbejdere på 
projektet.

ODENSE STAALSKIBS-
VÆRFTS BOLIGER 

Af Gitte Nørrelund Haastrup og 
René Schrøder Christensen

Huse på Højvangen i den nordvestlige del af 
Munkebo. Foto: Anders Boye.
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grupper som skibsbyggere fra værfter i 
Flensborg3 – en bevæggrund der også er 
fremført for Nakskov Skibsværfts bolig-
byggeri.4 Generelt var der boligmangel 
omkring 1. Verdenskrig, hvorfor der blev 
nedsat boligkommisioner af 1916 hhv. 
1918, der bl.a. skulle tage stilling til den 
stigende boligmangel (ved opførelse af 
almennyttigt boligbyggeri).5 Det var 
samtidig værfternes store anlægsperio-
de, og det var vanskeligt for værfterne at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft. Tilveje-
bringelsen af boliger blev et middel til at 
tiltrække og fastholde arbejdskraft, og 
værfterne tegnede sig for en stor del af 
de fabriksboliger, der blev opført i denne 
periode.6 Odense Staalskibsværft blev 
efterhånden en af byens største arbejds-
pladser, og i modsætning til andre store 
industrier, som eksempelvis Thomas B. 
Thriges fabrikker, valgte man altså at 
bygge boliger til de ansatte. Værftet run-
dede 1.000 ansatte i midten af 1930’erne, 
og knap 25 år senere i slutningen af 
1950’erne var beskæftigelsen fordoblet. 
På få år i begyndelsen af 1960’erne vok-
sede arbejdsstyrken til omkring 3.000 
for at toppe i midten af 1970’erne med 
næsten 6.000 ansatte.7 En medvirkende 
årsag til den kraftige vækst i arbejdsstyr-
ken var etableringen af en ny værftsafde-
ling ved Munkebo i 1957-1959 foranledi-
get af den teknologiske udvikling, som 
gjorde det muligt at bygge stadig større 
skibe med nye arbejdsmetoder. 
 Det gamle værft i Odense og ikke 
mindst Odense Kanal kunne ikke læn-
gere rumme de moderne skibe. Med an-
læggelsen af det nye værft et stykke uden 
for Odense fulgte også et behov for nye 
boliger. Nu valgte man at opbygge en 
decideret fabriksby med forskellige ser-
vicefaciliteter ved den nye værftsafde-
ling som sidste led i den tilvejebringelse 

af boliger, der stod på i mere end 50 år 
fra 1918 til begyndelsen af 1970’erne.

Geografien
De første boliger blev placeret lidt fra 
værftet som en del af et større arbejder-
boligkvarter, Skibhuskvarteret, der hav-
de relation til havnen. Kvarteret, som lå 
syd for værftet, var adskilt fra dette af 
åbne arealer. Hvorfor disse arealer, der 
var ejet af kommunen, ikke blev opkøbt, 
er endnu ikke undersøgt nærmere, men 
en ældre fredskov lå i området, og der 
kom senere planer om en ringvej, som  
dog aldrig blev udført. Værftsarealet ved 
kanalen udgjorde 15 ha, mens boligkvar-
teret i Odense, efterhånden som det blev 
udbygget, fik et omfang af 40 ha. Derud-
over var knap 160 ha i værftets besid-
delse, som ikke blev udnyttet til boliger. 
Dele af jorden blev lejet/forpagtet ud til 
landbrug. 
 De første 74 arbejder- og to funktio-
nærboliger blev opført som flerfamilies-
huse langs Skibhusvej, Carl Lunds Vej 
(da Lundsvej), Ingeborgvej (da Nørre 
Allé) og Emilievej (da Lunds Tværvej) i 
1918-1919. Vest herfor blev værftsarbej-
derboligområdet i 1930’erne udvidet 
med et selvbyggerområde, hvor arbej-
derne opførte knap 200 huse i villastil – 
huse som rummede mere end én bolig.8  
 Kvarteret strakte sig langs Thurøga-
de, Windelsvej, Ærøgade samt de tvær-
gående Egebæksvej, Skolevænget, Lyø-
-gade og Drejøgade (da Vestre Allé). 
Mod vest blev der i 1939 rejst fire stokke 
med rækkehuse langs Thurøgade, og 
kvarteret blev yderligere udbygget i 1947 
hhv. 1956 med boligblokke langs Stry-
nøgade – i alt 172 nye boliger. Endelig 
blev Odensekvarteret udvidet med 192 
boliger i enfamilie- og dobbelthuse på 
Sprogøvej samt Vigelsøvænget, Æbelø-
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vænget, Fænøvænget og Bastholmvæn-
get m.fl. i årene 1957-61 – i øvrigt boliger 
af samme type som efterfølgende blev 
bygget i Munkebo. Derudover havde 
værftet opkøbt huse rundt omkring i 
byen til udlejning til værftsarbejdere – 
bl.a. på Damhusvej, Annasholmsgade 
(da Gl. Annasholms Allé) og Skibhusvej. 
Ifølge værftets egne oplysninger var der 
da op mod 800 boliger tilknyttet virk-
somheden.9 
 Til sammenligning fyldte Lindøværf-
tet i sin endelige udstrækning 100 ha, 
mens der var yderligere 200 ha uudnyt-
tede arealer omkring værftet. Den an-

lagte værftsby i Munkebo blev placeret 
lige sydøst for arbejdspladsen på en 
bakke med udsigt ned mod Kertinge 
Nor, og byen strakte sig over godt 70 ha. 
Der blev anlagt en moderne by efter 
amerikansk forbillede med et bycenter 
ned mod Lindøalléen, der dannede 
værftsbyens sydligste afgrænsning. Syd 
for den oprindelige landsby blev den nye 
landevej mellem Kerteminde og Odense 
etableret. 
 Værftsboligerne bestod af enkelt-, 
dobbelt- og rækkehuse i vængerne Sol-
bakken, Rosendalen og Toften, samt 
rækkehuse på Nyhøjen i den vestlige del 

Kort over udbygningen af værftskvarteret i Odense (i folkemunde kaldt Møllers Villaby). Hver bygge-
fase er markeret med en farve og årstal. De bygninger, der er farvet sorte, er ejet af værftet eller Ejen-
domsselskabet Lindø A/S, mens de grå bygninger er selvejerhuse, opført af værftsansatte på grunde 
udstykket og byggemodnet af værftet. Sorte bygninger uden for de afgrænsede områder er købt, men 
ikke opført, af værftet. Kort baseret på Top10DK, KMS.
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af bebyggelsen. På Solbakken og Rosen-
dalen blev der desuden rejst boligblokke 
ned mod bycentret. I perioden 1958-
1964 blev der i alt opført 816 boliger i 
Munkebo, og samtidig blev der bygget et 
lille tilsvarende kvarter på Vibevej og 
Svanevej i Kerteminde med 19 boliger. 
 De nævnte boliger kunne ikke rum-
me samtlige arbejdere, da beskæftigel-
sen som nævnt voksede kraftigt i 
1960’erne. Hovedparten af Lindøværf-
tets arbejdere boede i slutningen af 
1960’erne i Odense (58%),10 og de små 
landsbyer mellem Odense og Lindøværf-
tet – Seden, Bullerup og Agedrup – vok-
sede markant efter anlæggelsen af Lind-
øværftet og den nye landevej i 1960’erne. 
Her bosatte flere værftsarbejdere sig, li-
gesom mindre virksomheder, der funge-
rede som underleverandører, etablerede 
sig her. I vejviseren 1971/72 – lige efter 
kommunesammenlægningerne i 1970 – 
ses adskillige værftsarbejdere, svejsere, 
maskinarbejdere, stemmere og arbejde-
re samt enkelte ingeniører og en skibs-
tegner i de nye kvarterer.11 
 Parcelhuskvarterene voksede i om-
råderne, ikke kun på grund af værftet,  
men også som forstæder til Odense. 
Munkebo voksede desuden ud over den 
anlagte by med nye kvarterer syd for 
landevejen samt mod øst, og hovedpar-
ten af de ansatte har således boet uden 
for de værftsrelaterede bygninger.

Planlægning og boligtyper 
1918-1919
Opførelsen af de første værftsboliger 
foregik sideløbende med anlægs- og byg-
gearbejderne på selve værftet ved Oden-
se Kanal. I løbet af perioden 1917-1921 
sikrede A.P. Møller sig et stort område 
til brug for boligbyggeri ved opkøb af en 
række arealer i Skibhuskvarterets nord-

lige udkant, herunder gården Marien-
lund, og i 1918 blev de første huse til 
værftsarbejdere rejst.12 Boligerne blev 
opført i et område, hvor der i forvejen lå 
spredt bebyggelse, og der var således al-
lerede anlagt veje på stedet. 
 Opførelsen af værftsboligerne skal 
ses i sammenhæng med den samtidige 
udvikling i det kommunale og forenings-
baserede byggeri. Fra 1887 kunne der 
opnås statslån til foreningsbyggeri, en 
ordning der blev forlænget og udvidet i 
1914, og fra 1917 kunne der ydes lån til 
kommunalt byggeri.13 Låneordningerne 
blev suppleret med direkte statstilskud 
fra 1918 (pga. fortsat stigende byggeom-
kostninger), som skulle modsvares af et 
tilsvarende kommunalt tilskud. Til kom-
munernes byggeri kunne der ydes op til 
24% og til foreningsbyggeriet 15% i til-
skud, og fra 1919 kunne private bygher-
rer få op til 10% i statstilskud. På dette 
tidspunkt var værftets boliger dog op-
ført. I Odense blev der udbudt bygge-
grunde til mindrebemidlede for 1/3-1/5 
af vurderingsprisen i 1917-1918, og ejen-
dommene blev fritaget for skat i ti år, 
tillige med lånegarantier. Der blev op-
ført omkring 1.000 almennyttige boliger 
i byen på disse vilkår frem til 1925.14 Det 
er endnu uvist, hvordan A.P. Møller fi-
nansierede sit private byggeri. 
 Udformningen af de første værftsbo-
liger var lagt i hænderne på den velre-
nommerede odenseanske arkitekt Niels 
Jacobsen. Han havde desuden leveret 
tegninger til administrationsbygningen 
på værftet, og der blev således en vis ar-
kitektonisk sammenhæng mellem virk-
somhed og boliger. Niels Jacobsen udar-
bejdede en bebyggelsesplan med 12 huse 
fordelt på fem forskellige bygningsty-
per.15 Et af husene rummede funktio-
nærlejligheder og lå lidt for sig selv på 
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Drejøgade, mens den øvrige bebyggelse 
på ti dobbelthuse og et enkelt fritliggen-
de hus blev opført i et sammenhængende 
område ved Skibhusvej og Carl Lunds 
Vej. Til alle husene hørte en forholdsvis 
stor have, og hele bebyggelsen fik et 
grønt og luftigt præg, hvilket skyldtes  
både grundenes størrelse og placeringen 
af husene. Bygningerne ved Skibhusvej 
blev orienteret skråt i forhold til gadens 
forløb, og fra Skibhusvej blev der anlagt 
en lille stikvej, som dannede en slags 
plads mellem husene. Herfra udgik også 
en sti, der forbandt Carl Lunds Vej med 
Skibhusvej. Alt dette var med til at give 
variation i gadebilledet, samtidig med at 
bygningernes ensartede arkitektur sik-
rede et stærkt enhedspræg i boligbebyg-
gelsen.

 Niels Jacobsens boligbebyggelse 
stod færdig i 1918, og året efter blev der 
opført yderligere otte huse efter tegning 
af arkitekt H.C. Holm, som ligeledes var 
beskæftiget med bygninger på selve 
værftet. De otte huse var helt ens dob-
belthuse og blev opført langs Ingeborg-
vej og Emilievej. Denne bebyggelse hav-
de ikke samme rumlige variation som 
Niels Jacobsens, men typemæssigt var 
bygningerne meget lig dobbelthusene 
ved Skibhusvej og Carl Lunds Vej. 
 Hermed var den første fase i værftets 
boligbyggeri bragt til ende, og i de 20 
huse var der skabt boliger til i alt 76 
værftsansatte med deres familier – to 
funktionærer og 74 arbejdere. Funktio-
nærlejlighederne lå som nævnt i et hus 
for sig, mens hvert af dobbelthusene 

Kort over værftsbyen i Munkebo. Det store samlede område fra Nyhøjen i vest til Toften i øst blev be-
bygget i perioden 1958-1964. Samlingspunktet i byen var bycentret ved Lindøalleen, hvorfra bebyggel-
sen bredte sig op over Munkebo Bakke med etageboliger nærmest centret og enkelt-, dobbelt- og ræk-
kehuse i vængerne længere oppe. En særlig boligtype til funktionærer blev bygget i et samlet område 
øverst i Solbakken. Desuden er markeret den senere udvidelse af bebyggelsen med rækkehuse på den 
østlige del af Toften i 1971-1972. Kort baseret på Top10DK, KMS.
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rummede fire arbejderlejligheder fordelt 
på to etager. Der var tale om to- og tre-
værelses lejligheder med eget køkken og 
desuden et vandskyllende toilet, hvilket 
ellers ikke var normen i det øvrige Skib-
huskvarter. 
 Kvarteret lå i Sct. Hans Landdistrikt, 
som på dette tidspunkt var en selvstæn-
dig kommunal enhed – indlemmelsen i 
Odense Kommune skete først i 1932. 
Landdistriktet kunne i flere henseender 
ikke tilbyde sine indbyggere den samme 
service som købstaden Odense, og bl.a. 
vandforsyningen var svigtende. Derfor 
havde A.P. Møller indgået en aftale med 
Odense Kommune om at få leveret vand 
til netop værftets boliger.16 Aftalen om 
vandforsyningen vidner om den nidkær-
hed, A.P. Møller udviste over for både 
små og store spørgsmål i forbindelse 
med boligbyggeriet, samt om den 

spændte situation mellem Odense og 
Sct. Hans Landdistrikt, der i mange år lå 
i vanskelige forhandlinger angående 
indlemmelse af landdistriktet i køb-
stadskommunen.17

 Man kan se af folketællingen 1921, at 
en stor del af de tidligt opførte værftsbo-
liger blev beboet af folk fra Tyskland og 
grænseområdet – typisk med danskklin-
gende navne – altså antagelig fra det 
danske mindretal. F.eks. var der på 
Nørre Allé (nu Ingeborgvej) et stort kon-
tingent af skibsbyggere, nittere og stem-
mere fra Tyskland (11 tyskere, en sven-
sker, ni fynboer og enkelte fra Køben-
havn, Lolland og Jylland). På Skibhusvej 
boede 19 tyskere ud af 41 værftsfolk 
(især i nr. 215 og 219 – i sidstnævnte 
boede ni). Det tyske islæt var altså stort i 
området, og flere var kommet til med 
deres familier, men enkelte af husene 

Fra stien mellem Carl Lunds Vej og Skibhusvej ses arkitekt Niels Jacobsens bebyggelse fra 1918. Husene 
danner en vellykket helhed, hvor de enkelte bygninger med små variationer indgår i en større sam-
menhæng i samspil med de store grønne arealer. Disse giver hele bebyggelsen en åben karakter i et 
område, der ellers er præget af mindre og mere skarpt afgrænsede grunde. Foto: Gitte Haastrup 2011.
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var beboet af mange enlige arbejdere. To 
af husene på Lundsvej (nu Carl Lunds 
Vej) husede 17 enlige værftsansatte (ho-
vedsagelig nittere og skibsbyggere) fra 
Slesvig, Flensborg og Altona (samt en 
enkelt århusianer).18 Der var altså i be-
gyndelsen succes med at trække arbejds-
kraft til værftet fra Nordtyskland, men 
også fra andre egne af Danmark som 
Nordjylland, Sjælland og Lolland-Fal-
ster.
 Som nævnt opkøbte værft og reder 
desuden ejendomme ud over de af værf-
tet opførte. Tæt på funktionærboligen på 
Drejøgade blev to ældre villaer – ”Gjøsta” 
og ”Elm” – opkøbt til at huse funktionæ-
rer, og også på Skibhusvej (én ejendom), 
Damhusvej (to ejendomme), Monbergs-

vej (én ejendom) og Gl. Annasholms Allé 
(nu Annasholmsgade, tre ejendomme) 
købtes huse. På sidstnævnte adresse var 
der i 1921 hovedsagelig udlejet til andre 
end værftsansatte, men her boede tre af 
værftets kontorfunktionærer. I 1930 var 
lejlighederne hovedsagelig udlejet til 
værftsansatte.19 Også i Åløkkekvarteret 
(Ny Kongevej 15) var der opkøbt en ejen-
dom – beboet af direktør Westh.
 Ud over beboerne i de ejendomme, 
som var værftets eller rederens ejendom 
omkring 1930, boede der værftsarbejde-
re spredt i hele det arbejderprægede 
Skibhuskvarter.20 På Skibhusvej, Skt. 
Hans Gade, Damhusvej, Helenevej, 
Margrethevej, Marienlystvej, Vibevej 
(da Mosevej) boede skibsbyggere, nitte-

Plantegning af etage med to arbejderlejligheder i et af arkitekt H.C. Holms dobbelthuse, der blev opført 
på Ingeborgvej og Emilievej i 1919. Ud over rummene i selve lejligheden var der viktualierum, brænd-
selsrum og vaskerum i kælderen samt pulterkamre og tørreloft under taget. Tegning i Odense Kommu-
nes byggesagsarkiv.
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re, skibsværftsarbejdere, skibstømrere 
mm. foruden adskillige arbejdsmænd, 
maskinarbejdere og smede. De sidst-
nævnte var ikke nødvendigvis værftsar-
bejdere, men kunne lige så vel være an-
satte på andre arbejdspladser i området 
som Thomas B. Thriges fabrikker eller 
havnen. 
 Men også på andre fjernere steder i 
byen som Kanalvej på den modsatte side 
af kanalen, Johannevej i Åløkkekvarte-
ret, Skt. Jørgens Gade eller Rugårdsvej 
fandtes værftsarbejdere. Også i Skibhu-
sene boede værftsarbejdere og nittere.

Selvejerboliger 1927-1939
Efter færdiggørelsen af den første be-
byggelse skulle der gå omtrent ti år, in-
den der igen blev bygget boliger i tilknyt-
ning til værftet. Hvor de første boliger 

var ejet af værftet og blev lejet ud til de 
ansatte, valgte man nu en anden model.  
 Denne gang blev et ca. 200.000 m2 
stort areal vest for Skibhusvej udstykket 
og byggemodnet i flere etaper, og grun-
dene blev solgt til de ansatte, som selv 
stod for at bygge husene. Helt frit spil 
var der nu ikke. Tegningerne skulle først 
godkendes af værftet, som bl.a. ønskede, 
at husene skulle rumme to lejligheder, 
så den ene kunne lejes ud.21 Værftseje-
ren selv havde også mange faste menin-
ger om, hvordan boligerne burde udfor-
mes og udstyres.22 Værftet hjalp med fi-
nansieringen ved at udstede lån til med-
arbejderne, som derefter fik trukket 
ydelsen på lånet (8-10 kr. pr. uge) di-
rekte af deres løn.23 

 Statens tilskud og låneramme til 
byggeri blev øget i 1920-1922, for i 1922 

Windelsvej var den længste af gaderne i værftskvarteret og blev anlagt i 1930’erne som en forlængelse 
af en ældre vej. Bebyggelsen langs den forlængede del af gaden blev opført fra 1934 som del af det 
store selvbyggerområde, hvor værftsansatte selv kunne købe grunde og bygge hus. Bygningerne blev 
derfor forskellige, men som det ses, er der også mange fælles stiltræk. Hvert hus rummede to boliger 
– selvbyggerens egen lejlighed og en udlejningsbolig. Foto: Gitte Haastrup 2011. 
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at blive afløst af Statsboligfonden (indtil 
1928). Nu var tilskuddet væk, og lån blev 
ydet i obligationer. Fonden var med til at 
finansiere 70% af småboligerne, opført i 
perioden. Mange kommuner gav i perio-
den 1913-1930 desuden supplerende lån 
og lånegarantier og solgte grunde på fa-
vorable vilkår til boligforeninger og pri-
vate.24 Fra 1928 ydede staten kun byg-
gestøtte via skattelempelser og gebyr- og 
stempelfritagelse. Som del af Kanslerga-
deforliget i 1933 genoplivedes statsstøt-
teordningerne med lån, som i reglen 
blev ydet til 3.-5. prioritet.25 Generelt 
blev der i de større byer fra 1930’erne og 
frem til krigen bygget villakvarterer med 
enkelt- og dobbelthuse, og værftsarbej-
derboligområdet var således tidsty-
pisk.26

 En ny byggestøttelov af 1938 havde 

særligt fokus på mindrebemidlede bør-
nefamilier. Der kunne ydes statslån til 
parcelhuse især til denne gruppe, og der 
blev stillet krav om indretning af et pas-
sende antal lejligheder for børnerige fa-
milier i det statsstøttede kommunale 
byggeri og foreningsbyggeri (min. tre 
værelser, bad og centralvarme).27 Men 
da var værftets selvbyggerområde etab-
leret.
 Udstykningerne var fordelt på fire 
etaper. Planlægningen af den første eta-
pe begyndte i 1927, og derefter fortsatte 
udstykninger og byggeri frem gennem 
1930’erne.28 Hvor boligbyggeriet i 1918 
og 1919 skete langs eksisterende gader 
med anden bebyggelse, blev der nu an-
lagt nye gader, og i slutningen af 
1930’erne var der opstået et helt værfts-
kvarter med knap 200 huse i området 

En af de tre stokke med etageboliger, der blev opført på Strynøgade i 1947. Lejlighederne havde to 
værelser og to kamre samt køkken, toilet og altan. I kælderen fandtes viktualierum, vaskerum og tør-
rerum. Desuden var der til hver lejlighed et brændselsrum, hvilket tyder på, at lejlighederne ikke fra 
begyndelsen havde centralvarme, som ellers var almindeligt udbredt på dette tidspunkt. Foto: Gitte 
Haastrup 2011. 
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vest for Skibhusvej og nord for Ege-
bæksvej. 
  Planlægningsmæssigt blev der ikke 
udvist den store kreativitet i udlægnin-
gen af veje og grunde. Udstykningerne 
blev foretaget af landinspektør Kaj Al-
mind og fulgte et helt rationelt princip 
med lange, lige gader, der skar hinanden 
i rette vinkler, og stort set identiske 
grunde med en størrelse på 700-800 m2. 
Husene blev placeret i samme afstand fra 
gaden, hvorved der blev dannet en ensar-
tet facadelinje. Som nævnt stod de 
værftsansatte selv for at få bygget husene, 
og kvarterets bygninger er derfor forskel-
lige og afspejler også skiftende stilten-
denser fra bedre byggeskik til det mere 
funkisprægede. I flere tilfælde ser det dog 
ud til, at grundejerne har benyttet sig af 
de samme bygmestre, og værftets klausu-
ler for byggeriet har også medvirket til, at 
der blev dannet nogle sammenhængende 
gademiljøer, hvor husenes størrelser, 
materialer og indretning grundlæggende 
var meget ensartede. 
 Hvad angår størrelsen af boligerne, 
adskilte den sig ikke væsentligt fra lejlig-
hederne i dobbelthusene fra 1918. Selv-
ejerhusenes lejligheder var på tre værel-
ser med køkken og toilet, og i nogle af de 
senest opførte huse var der endda et ba-
deværelse til hver lejlighed.29

 
Rækkehuse og etageejendomme 
1939-1956
Efter udstykningen af det store selvejer-
kvarter gik værftet fra 1939 igen over til 
at bygge udlejningsboliger. Dette skete 
på baggrund af førnævnte byggestøtte-
lov af 1938 og siden af en række forbed-
ringer i lånemulighederne i en periode 
med boligkrise og fortsat boligmangel i 
efterkrigsårene. Boligloven af 1946 rum-
mede udvidelser af statsstøtteordninger, 

bl.a. med kontantlån der kunne placeres 
i 1.-2. prioritet. Låneramme og låne-
grænser for private blev udvidet i 1951, 
og fra 1955 kunne der opnås afdragsfri 
statslån i 15 år, men med beskåret låne-
ramme og nedsat lånegrænse. 
 Til gengæld kunne opnås statstil-
skud til drift i etageejendomme = kva-
dratmeterstøtte ydet i 12 år.30 De gun-
stige statslån resulterede i en del privat 
udlejningsbyggeri, men også et stort 
byggeri af private række- og parcelhu-
se.31 Med Boligloven af 1958 blev statslå-
neordningerne afviklet og erstattet af 
statsgaranti for private lån i 3. prioritet. 
Det statslige kvadratmetertilskud blev 
dog fastholdt.
   På Thurøgade blev der i 1939 opført 
fire stokke med toetagers rækkehuse, og 
i 1947 fulgte tre og i 1956 yderligere to  
stokke med etageejendomme ved Stry-
nøgade. Selvom det arealmæssige om-
fang af disse byggerier ikke kom i nær-
heden af det udstykkede område fra 
1930’erne, blev der alligevel skabt 176 
boliger. Rækkehusene havde egne haver, 
mens der til stokbebyggelsen ved Stry-
nøgade hørte grønne arealer uden skel. 
Desuden havde hver bolig en altan, og 
bygningerne var placeret således, at lej-
lighederne fik øst- og vestvendte vinduer 
for at optimere indfaldet af sollys. Her-
med fulgte byggeriet de tendenser, der 
kunne iagttages i samtidens etagebyg-
geri i den funktionelle tradition.

Boligbyggeri ved Lindøværftet 
1957-1964
Samme år som den sidste etageejendom 
ved Strynøgade blev bygget, besluttede 
Odense Staalskibsværft A/S at etablere 
en ny værftsafdeling på Lindø ved Mun-
kebo ca. 13 km fra Odense. Fra værftets 
side regnede man med at kunne beskæf-
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tige op mod 2.000 ansatte på Lindø og 
planlagde at opføre boliger til omtrent 
halvdelen af disse. Det medførte byggeri 
af mere end 1.000 udlejningsboliger til 
værftsansatte i perioden 1957-1964. 
Heraf blev langt størstedelen opført i 
Munkebo, men også i Odense og Kerte-
minde blev der bygget værftsboliger. 
  Der blev taget hul på boligbyggeriet 
med ti huse allerede i 1957. Året efter 
kunne et stort samlet byggeprojekt sæt-
tes i gang efter et forberedende arbejde, 
der foregik sideløbende på mange ni-
veauer. I Odense ejede værftet allerede 
tilstrækkeligt med jord til at realisere 
planerne, men i både Munkebo og Kerte-
minde skulle der købes arealer. I løbet af 
1957 blev der i Munkebo opkøbt adskil-
lige landbrugsejendomme, som skulle 
udstykkes til den nye værftsby. Samtidig 
blev planlægning og projektering af bo-
ligbebyggelsen og de enkelte hustyper 
indledt. Desuden forhandlede værftet og 
A.P. Møller med Boligministeriet om 
mulighederne for at søge statslån til byg-
geriet. 
 Egentlig skulle statslåneordningen 
ophøre i 1959 – inden det omfattende 
boligbyggeri kunne færdiggøres – men 
ministeriet var samtidig positivt indstil-
let over for værftets projekt, som det 
fremgår af en indførsel fra 1. oktober 
1957 i en logbog over boligbyggeriet: 
”Der har ikke kunnet faas bindende For-
haandstilsagn om Statslaan fra Boligmi-
nisteriet efter Byggestøtteloven, der ud-
løber den 1. April 1959, men Ministeriet 
har gentagne Gange, ogsaa overfor A.P. 
Møller, opfordret til at gaa videre med 
Byggeriet i størst muligt Tempo og givet 
udtryk for, at saadant Boligbyggeri for 
Industrien vilde være fortrinsberettiget 
til Statslaan.”32 Værftet søgte i 1957 om 
lån efter lov nr. 107 af 14. april 1955 ”Lov 

om byggeri med offentlig støtte”, kapitel 
V B (privat byggeri med salg for øje). Det 
krævede vedtagelse af en ekstrabevilling 
på 20 mio. kr., som Folketingets finans-
udvalg tilsluttede sig pga. den nye 
værftsafdelings forventede betydning for 
eksport og beskæftigelse.33 
 Præcis hvornår planlægningen af 
selve boligbyggeriet blev sat i gang, er 
usikkert, men de første skridt blev taget, 
allerede inden jordkøb og låneforhand-
linger var faldet helt på plads. I maj 1957 
forelå der et skitseforslag til dispositi-
onsplan for Munkebo, som skulle fast-
lægge den overordnede brug af arealer-
ne,34 og kort tid efter blev det besluttet at 
fordele boligerne med ca. 325 i Odense 
og ca. 600 i Munkebo.35 
 Denne fordeling kom ikke til at holde 
stik, men var det mål, der blev arbejdet 
hen imod med de første planer for be-
byggelserne. I første omgang benyttede 
værftet sig af bistand udefra ved at lade 
ingeniør Ove Jørgensen og arkitekt Bent 
Christensen fra stadsingeniørens kontor 
i Odense udarbejde skitseforslaget til 
dispositionsplanen. Desuden satte man 
værftets sædvanlige bygmester til at teg-
ne projekter til etage-, række- og parcel-
huse.36 
 Opgaven med planlægning og gen-
nemførelse af byggeriet overgik dog i ef-
teråret 1957 til det nystiftede Ejendoms-
selskabet Lindø A/S, der var et dattersel-
skab til værftet. Selskabet havde egen 
tegnestue, som blev ledet af arkitekt Max 
Boje Rasmussen. Desuden havde værftet 
engageret arkitekt, professor Preben 
Hansen som rådgiver for en treårig peri-
ode.37 Han havde med inspiration fra 
USA interesseret sig for industrialisering 
af byggesektoren og desuden udført flere 
opgaver for danske industrivirksomhe-
der.38 Fra virksomhedens side var man i 
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høj grad interesseret i hustyper, der 
kunne fremstilles billigt og fabriksmæs-
sigt, og Preben Hansen bistod bl.a. med 
at undersøge forskellige typer af ele-
mentbyggeri.39 Dels skulle byggeriet op-
føres i hastigt tempo, dels satte lånelov-
givningen loft over, hvor dyre husene 
måtte være. 

Enkelt- og dobbelthuse i Odense
Første etape af byggeriet blev udført i 
Odense, hvor værftet allerede ejede de 
fornødne arealer. I foråret 1957 begynd-
te byggeriet af ti funktionærboliger ved 
Nøddevænget, som blev opført uden 
statslån og i begyndelsen var ejet af 
værftet selv og ikke af Ejendomsselska-
bet Lindø A/S. Disse boliger stod færdige 
ved udgangen af året. Samtidig arbejde-
de ejendomsselskabet på højtryk med at 
detailprojektere de første af de huse, der 
skulle opføres som del af det store bolig-
projekt, der blev søgt statslån til. Bebyg-
gelsen skulle ligge i Odense umiddelbart 
nord for selvbyggerkvarteret fra 
1930’erne, og planerne omfattede 127 
boliger i dobbelthuse og enfamilieshuse 
samt 189 etagelejligheder. 
 Tanken var, at dette byggeri kunne 
tjene som ”en ’prøvesag’ for afslutnin-
gen af hele Lindø-komplekset”, dvs. det 
omfattende boligbyggeri i Munkebo.40 
Der blev da også arbejdet med de samme 
boligtyper begge steder, og i Boligmini-
steriet betragtede man hele byggeriet i 
Odense, Munkebo og Kerteminde som 
én stor sag, selvom de enkelte etaper i 
byggeriet i praksis var fordelt på sepa-
rate ansøgninger. I januar 1958 fik ejen-
domsselskabet tilsagn om statslån til de 
127 dobbelt- og enfamilieshuse. De før-
ste fundamenter blev støbt i marts, og 
derfra skred byggeriet hurtigt fremad: 
pr. 15. september 1958 kunne de første 

18 lejere flytte ind, et halvt år senere var 
94 boliger taget i brug, og pr. 1. juni 1959 
var alle 127 boliger udlejet.41 
 Det nye kvarter bestod af en række 
vænger, hvoraf de fleste var placeret 
nordvest for Windelsvej. For enden af 
vængerne var der adgang til en fælles sti, 
der løb bag om bebyggelsen og desuden 
førte til to legepladser, der lå i hver sin 
ende af det nyudstykkede område. Ga-
derne blev meget ensartede, idet dob-
belthuse og enfamilieshuse var placeret i 
sammenhængende forløb og kun få ste-
der var blandet. Desuden var dobbelthu-
sene egentlig blot to enfamilieshuse, der 
var skubbet sammen. De mange ens 
huse blev placeret lidt forskelligt på 
grundene, skiftevis tæt på gadelinjen og 
trukket lidt længere tilbage. Formentlig 
skulle det give variation og bløde lidt op 
på det ellers ret stringente gadebillede. 
Boligerne var på 100 m2 og rummede to 
værelser, to kamre, spisekøkken, bade-
værelse, forstue og udhus. Af ekstra faci-
liteter blev der opført et fællesvaskeri 
omtrent midt i bebyggelsen.
 Mens det gik hurtigt med at få byg-
get de 127 etplansboliger, gik projektet 
med etagebebyggelsen i stå, da tegnear-
bejdet til de første 84 lejligheder var af-
sluttet i sommeren 1958. På samme 
måde gik det planen om at opføre butik-
ker i tilknytning til bebyggelsen – det var 
ellers besluttet, hvor mange og hvilke 
forretninger, der skulle være, og tegnin-
gerne lå klar i juni 1958.42 Som nævnt 
var det hensigten at opføre 189 lejlighe-
der, og disse skulle sammen med butik-
kerne ligge på et areal mellem Skibhus-
vej og Windelsvej. Selvom etagebolig-
projektet var tegnet igennem på et detal-
jeret niveau, og man blot manglede at 
indhente priser på byggeriet, blev det 
lagt i skuffen i et helt år, mens man af-
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ventede A.P. Møllers beslutning om, 
hvorvidt bebyggelsen skulle gennemfø-
res. I efteråret 1959 meddelte han, at 
opførelsen af etagebyggeriet skulle stil-
les i bero.43 Dermed blev også butiksbyg-
geriet indstillet, idet man havde vedtaget 
at afvente afgørelsen på etageboligpro-
jektet. 
 Baggrunden for A.P. Møllers beslut-
ning kendes ikke, men den medførte 
ikke et endeligt stop for planerne om 
udnyttelse af arealet. I perioden 1960-63 
arbejdede Ejendomsselskabet Lindø A/S 
med forskellige bebyggelsesplaner, hvori 
bl.a. indgik butikker og børneinstitution 
samt boliger i varierende udformning.44 
Et byggestop i 1962 forhindrede dog 

gennemførelsen af et planlagt byggeri af 
rækkehuse og etageboliger, og heller 
ikke siden blev arealet bebygget. Områ-
det kom til at ligge som en lomme i 
værftsbebyggelsen, der i 1960 og 1961 
blev udvidet mod nord ved den nyan-
lagte Sprogøvej – først med 19 funktio-
nærboliger og derefter med 36 enfami-
lieshuse til arbejdere. Disse huse var af 
en lidt anden type end de først opførte, 
men havde samme størrelse og antal 
værelser. Der var hermed opført 182 
værftsboliger i Odense, siden byggeriet 
blev indledt i 1958. 
 Værftsbebyggelsen i Odense fik der-
med ikke helt det omfang, der var planer 
om i 1957, men selv hvis alle planer var 

En af Ejendomsselskabet Lindøs hustyper, der blev opført i både Odense og Munkebo. Huset var på 
100 m2 inkl. redskabsskur. Statslånelovgivningen stillede visse krav til boligstandarden, bl.a. skulle der 
være WC, mindst ét rum på ikke under 15 m2 og et køkken på mindst 6 m2. Tegning i Ejendomsselskabet 
Lindø A/S’ arkiv.
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blevet realiseret, ejede værftet stadig 
store ubebyggede arealer nord for Skib-
huskvarteret. Det ser ud til, at stadsarki-
tekten i Odense var interesseret i byud-
viklingen i dette område, for i 1961 
drøftede han med Ejendomsselskabet 
Lindø A/S to forskellige skitseforslag til 
en byplan for værftets arealer.45 Hvor 
konkrete disse planer blev, er ikke afkla-
ret, men der er sandsynligvis en forbin-
delse til tegninger fra 1963 i ejendoms-
selskabets arkiv, hvor der er vist to for-
slag til en meget omfattende bebyggelse 
i forlængelse af værftskvarteret.
 Det mest vidtgående forslag dækker 
et areal på 761.200 m2 og rummer mere 
end 2400 boliger fordelt på parcelhuse, 
gårdhuse, rækkehuse og et stort antal 
lejligheder i 3-4 etagers bygninger. Des-
uden viser planen et 14-etagers kollek-
tivhus, skole, center, børnehave, bold-
baner og store grønne områder.46 Hvor-
dan byggeriet skulle have været organi-

seret, og hvem boligerne var tiltænkt, 
fremgår ikke, men det er tydeligt, at 
værftsarealerne rummede et udviklings-
potentiale, der var interessant for Oden-
se Kommune og ikke blot for værftet 
selv. Planerne blev dog ikke gennemført, 
og først langt senere blev der opført nyt 
byggeri i området.

Munkebo – et nyt bysamfund
Udbygningen af Munkebo fik som nævnt 
et meget stort omfang. Her var der tale 
om anlæggelse af helt ny by, praktisk ta-
get på bar mark. Det gamle Munkebo var 
hovedby i en sognekommune med en 
befolkning på godt 1.200 personer, 
hvoraf selve landsbyens indbyggere ud-
gjorde næsten en tredjedel. Med tilflyt-
ning af hundredvis af værftsarbejdere og 
deres familier ville der blive behov for en 
række nye byfunktioner såsom skoler og 
børneinstitutioner, butikker, lægeklinik-
ker, offentlige kontorer, posthus, rute-

Et af vængerne i Solbakken, der var den af stamvejene, der først blev anlagt. De små, beskedne stats-
lånshuse fremstår næsten, som da de blev opført i 1958. Til bebyggelsen hørte flere fællesvaskerier, og 
mange af vængerne havde fælles parkeringspladser eller garageanlæg – kun funktionærboligerne 
havde fra begyndelsen egne garager. Foto: Flemming Wedell 2010.
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bilstation og forsyning. Dette ville til-
trække en såkaldt ”servicebefolkning” til 
at bemande disse funktioner – alt i alt 
regnede man i den tidlige planlægning 
med mellem 3.000 og 5.000 indbyggere 
inden for de første 5-10 år, efter bygge-
riet blev indledt.47

  Den hastige udvikling satte sogne-
kommunen på en svær prøve – man 
havde hverken ekspertise eller økonomi 
til at håndtere den store omvæltning. 
Planerne om det nye værft og de tilhø-
rende boliger var allerede vedtaget af 
virksomheden og positivt modtaget højt 
oppe i centraladministration og ministe-
rier, inden Munkebo Kommune blev 
inddraget, og selvom det ifølge Byplan-
loven var kommunens pligt at udarbejde 

en dispositionsplan, når indbyggertallet 
oversteg 1.000, blev det værftet, der tog 
initiativet på planlægningsområdet med 
den før omtalte dispositionsplan fra maj 
1957. Planen blev med visse ændringer 
vedtaget af Munkebo Kommune i januar 
1958, og den blev ajourført i 1961 med 
bistand fra arkitekt, professor Peter 
Bredsdorff, som kommunen havde en-
gageret til arbejdet.48

  De første faser af byudviklingen kom 
i høj grad til foregå på de arealer, der var 
opkøbt for værftet og A.P. Møller. Der 
var tale om et stort, samlet område, der 
strakte sig op ad Munkebo Bakke nord 
for den oprindelige landsby. Her skulle 
først og fremmest bygges boliger for an-
satte ved det nye Lindøværft, men en del 

Munkebo Bycenter fotograferet i 1963. Centret afspejlede en ny forbrugerkultur med alt samlet på ét 
sted og nem adgang med bil. Kunderne kunne endda gå tørskoede fra butik til butik under de brede 
udhæng. Ligesom boligerne blev bygningerne i bycentret opført efter standardiserede systemer. 
Foto i Ejendomsselskabet Lindø A/S’ arkiv.
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af værftets arealer skulle rumme et nyt 
bycenter med butikker, kontorer, klinik-
ker mm. Ejendomsselskabet Lindø A/S 
arbejdede derfor med udformningen af 
både boligområdet og bycentret, der 
blev placeret som en slags bindeled mel-
lem landsbyen og den nye værftsby. 
 Den bebyggelse, der tog form fra 
foråret 1958, var som hovedprincip hø-
jest og tættest nær bycentret med ejen-
domme i to etager, mens hovedparten af 
arealerne op ad Munkebo Bakke var re-
serveret til åben og lav bebyggelse i form 
af enkelt-, dobbelt- eller rækkehuse. Der 
blev anlagt fire stamveje; Solbakken, 
Rosendalen, Nyhøjen og Toften, opkaldt 
efter de gårde og områder, der havde 
lagt jord til værftsbyen. Fra hver stamvej 
udgik et antal vænger, der bredte sig ud 
over de tidligere marker, og den oprin-
delige adskillelse mellem landbrugs-
ejendommene blev markeret af skov-
bælter, der skulle fungere som landska-
belige elementer i tæt kontakt med bo-
ligbebyggelsen. Her kunne befolkningen 
få glæde af de grønne områder til rekrea-
tion og sikre stisystemer adskilt fra veje 
med biltrafik. 
  I sommeren 1958 blev fundamen-
terne støbt til de første værftsboliger i 
Solbakken. Bygningerne var typemæs-
sigt de samme som dem, der blev opført 
i Odense, og de blev opført i samme hur-
tige tempo: I begyndelsen af 1959 var 
husene klar til indflytning. Antallet af 
færdiggjorte boliger steg støt, og foruden 
de bygningstyper, Ejendomsselskabet 
Lindø A/S selv havde tegnet, blev der fra 
1959 opført et større antal huse efter det 
såkaldte HA-MA system, der var et ele-
menthus udviklet af entreprenøren Mar-
tin Nielsen fra Hobro.49 En anden type, 
der blev bygget i Munkebo, men ikke i 
Odense, var en funktionærbolig med 

ekstra plads og egen garage. I Odense 
adskilte funktionærboligerne sig ikke fra 
det øvrige byggeri i størrelse eller ud-
formning, men i Munkebo fandt ejen-
domsselskabet det nødvendigt at bygge 
en særlig hustype ”beregnet paa Funkti-
onærer, amerikanske Inspektører, Inge-
niører, Butiksindehavere o.a.”50 Med 
”amerikanske Inspektører” sigtes der 
formentlig til inspektører sendt af det 
amerikanske rederi, der havde bestilt de 
første skibe, der skulle bygges på Lindø-
værftet. Endvidere blev der i Munkebo 
opført rækkehuse og etageejendomme 
med lejligheder af forskellig størrelse. 
De enkelte vænger blev fortrinsvis be-
bygget med huse af samme type og en-
kelte steder med to typer, men der blev i 
bebyggelsesplanen arbejdet med at ska-
be variation fra vænge til vænge for at 
undgå alt for store ensartede områder.
 Bycentret kunne påbegyndes i efter-
året 1959. Det blev det første bycenter af 
sin art i Danmark og var udformet med 
inspiration fra USA.51 Området bestod af 
to rækker med butiksbygninger, der blev 
forbundet af en fælles gade og et torv. 
Der blev i planlægningen lagt vægt på 
tilgængelighed med bil med brede veje 
og store parkeringsarealer, mens selve 
butiksgaden var forbeholdt fodgængere. 
 Den første butik åbnede i begyndel-
sen af 1960, og i løbet af foråret kunne 
indbyggerne handle i kolonialforretning, 
slagterforretning, mejeri, bageri og cafe-
teria, boghandel, radio- og fjernsynsfor-
retning samt gå i banken. Imens arbej-
dede Ejendomsselskabet Lindø A/S på 
at få færdiggjort de sidste af butiksbyg-
ningerne i centret, hvilket skete i løbet af 
de følgende to år. Desuden var der lø-
bende overvejelser om at tilvejebringe 
lokaler til biograf, forsamlingssal og an-
dre foreningsformål.52 Dette blev dog 
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ikke realiseret. Til gengæld lykkedes det 
efter flere års forhandlinger mellem 
Ejendomsselskabet Lindø A/S og Mun-
kebo Kommune at nå til enighed om et 
areal til en ny kommunal administrati-
onsbygning i bycentret. I 1962 faldt et 
mageskifte på plads, og dermed kunne 
også kommunen markere sig i det ellers 
privatejede bycenter.53 Administrations-
bygningen blev dog først opført i 1972.
  I 1964 blev de sidste værftshuse med 
statslån opført i Munkebo. Der var da 
bygget 816 boliger efter denne ordning. 
Ejendomsselskabets byggeri fortsatte 
dog i de følgende år, bl.a. på den østlige 
side af Toften, og i begyndelsen af 
1970’erne rådede selskabet over 914 bo-
liger i Munkebo.54 Desuden voksede 
byen mod sydvest og øst, hvor Munkebo 

Kommune havde opkøbt store arealer, 
der blev udstykket til parcelhusgrunde. I 
løbet af 1971 rundede indbyggertallet i 
kommunen 5.000.55

Afslutning
Boligbyggeriet i tilknytning til Odense 
Staalskibsværft A/S har kun få modstyk-
ker i dansk sammenhæng. Den første 
bebyggelse i Odense er hverken i omfang 
eller karakter væsentligt forskellig fra 
mange andre boliger, opført af virksom-
heder i samtiden. Bare blandt stålskibs-
værfterne findes der flere eksempler på 
boligbebyggelser, f.eks. opførte A/S 
Nakskov Skibsværft et stort antal boliger 
i Rosnæs Haveby fra 1918, og i Rødby-
havn gav oprettelsen af Rødbyhavn 
Jernskibsværft og de tilhørende boliger 

Den næsten fuldt udbyggede værftsby i Munkebo ses her på et luftfoto fra 1967. I baggrunden ligger 
Lindøværftet, og foran dette strækker bebyggelsen sig ned over Munkebo Bakke. Skovbælterne er ny-
etablerede, men kan dog anes som brede bånd mellem boligområderne. Til venstre i billedet ses den 
oprindelige landsby, og mellem denne og værftsboligerne ligger bycentret. Foto i Ejendomsselskabet 
Lindø A/S’ arkiv.
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fra 1916 anledning til en ny bydannel-
se.56 
 Det vedvarende engagement i bolig-
byggeri, graden af styring og det omfang, 
Odense Staalskibsværfts tilknyttede bo-
ligbebyggelse efterhånden fik, er dog 
usædvanlig. I efterkrigstiden er bolig-
byggeriet i tilknytning til Danfoss på Als 
den nærmeste danske parallel til udvik-
lingen i Munkebo. Her var der ligeledes 
tale om en virksomhed, der lå i et ud-
præget landbrugsområde med et lille 
befolkningsgrundlag, hvor nye boliger 
var nødvendige for at tiltrække arbejds-
kraft. Danfoss’ grundlægger Mads Clau-
sen var dog tilbageholdende med at in-
volvere sig direkte i boligbyggeri, og kun 
få boliger blev opført af virksomheden 
selv.57 Omfanget af bebyggelsen på Als 
svarede til Munkebo, men Danfoss var 
ikke involveret i planlægning og byggeri 
på samme direkte måde, som Odense 
Staalskibsværft A/S blev det gennem 
Ejendomsselskabet Lindø A/S.
 Sammenhængen mellem Odense 
Staalskibsværft A/S og Munkebo har i 
kraft af ejerskabet til boligerne og by-
centret været meget stærk. Efterhånden 
blev boligerne dog mindre vigtige som 
tilbud til de ansatte, og der blev åbnet op 
for udlejning til andre. I 2007 solgte 
værftet Ejendomsselskabet Lindø A/S til 
A.P. Møller - Mærsk Gruppen, og senere 
samme år blev alle ejendommene solgt. 
På det tidspunkt var kun 25% af boli-
gerne udlejet til ansatte på værftet, og 
deres strategiske betydning for rekrut-
tering og fastholdelse af medarbejdere 
var derfor reduceret.58
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