
 

 

   

 

 

F R E D N I N G S F O R S L A G 
ODENSE KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur 

   
   
   
 Kommune: Odense Kommune 
 Adresse: Solgårdsvej 2A, 5210 Odense NV 
 Matrikel nr:  42 Paarup By 
 BBR-nr. 704348 
 Ejer: APS Tarupcenteret 
 Betegnelse: Paarup rådhus 
 Komplekstype:  Rådhus 
   
 Opførelsesår:  1957 
 Omfang Rådhusbygningen samt den 

foranliggende parkeringsplads. 

 

 

 

 

 

 FREDNINGSOMFANG 

Fredningen omfatter Paarup Rådhus og den foranliggende p-plads, her markeret med rødt. 
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 BYGNINGSBESKRIVELSE 

Området: 

Paarup Rådhus ligger på Solgårdsvej 2A i krydset mellem Rismarksvej og Rugårdsvej i Odense NV. Begge 

veje er firsporede og stærkt trafikerede. Bygningen ligger markant, men er pt. delvis skjult af bevoksning. 

Som nabo mod nord ligger Tarupcenteret, der blev bygget i 1960’erne og åbnede i 1968, butikscenteret har 

løbende udvidet. Rundt om rådhus og center særligt nord for ligger et af efterkrigstidens største 

parcelhuskvarterer præget af Koch-huse og lignende. Syd, øst og vest for er der store almennyttige 

byggerier fra samme tid.  

Anlægget: 

Anlægget består af den enfløjede, rektangulære bygning, som er trukket tilbage og adskilt fra Rismarksvej 

af en P-plads. P-pladsen havde oprindeligt ind- og udkørsel fra Rismarksvej. I dag ankommer biler fra vest af 

solgårdsvej. 

Umiddelbart bag rådhuset lå indtil 2015 et plejehjem opført 1958 efter tegningen af samme arkitekt med 

fælles træk. 

Bygningen: 

Bygningen er et enkelt længehus i to etager. Bygningen er et betonhus med den meget tidstypiske 

eksponering af betonkonstruktionens søjler og dæk som lod- og vandrette betonbånd i bygningens facader. 

Gavlene fremstår i rødt, blansk murværk med indfarvet fuge. Murværket går fra gavlene om på kanten af 

facaderne og indrammer betonbåndene. Betonbåndene er let udkragede i forhold til murværket og 

indrammer vinduesfagene. Under vinduerne er der brystninger af steniplade og over vinduerne er der 

markiser. Et vinduesfag svarer til en kontorplads.  

 

Østfacaden har 8 vinduesfag og en bredere muret sektion mod nord. På den murede del er et enkelt 

facadeur, tidligere var teksten ’Paarup Rådhus’ også her. Bag den lukkede murede facade ligger bygningens 

trappe, hvis reposer er forskudt fra resten af husets betondæk og derfor ikke har samme højder som det 

betonmønster, der er synligt i facaden. 

Vestfacaden har 10 vinduesfag. Betonkonstruktionen strækker sig over hele facadens længde, bortset fra 

yderst ved hjørnerne, hvor teglstene fra gavlene afslutter facaden. 

Nordgavlen fremstår i murværk. Midt for er hovedindgangen med dobbeltdøre og lige over et stort vindue, 

der giver lys til trappeopgangen. Den senere tilføjede baldakin er ikke omfattet af fredningsforslaget. 

Sydgavlen har som nordgavlen et bredt vinduesbånd, der strækker sig over begge etager. Der er udgang til 

en altan fra 1. sal. Herfra giver en spindel-brandtrappe adgang til jorden. Det øverste vindue, altanen og 

flugtvejen er en senere tilføjelse. 

Mod taget har bygningen en lille udkraget gesims. Taget er let tilbagetrukket og har nederst stejl hældning 

og øverst en meget lav rejsning med helhvalm. Det er antagelig vis et spærfagstag, hvis lave rejsning giver 

mulighed for et bredere spænd. Tager er belagt med tagpap. 
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Indvending er bygningen, som i det ydre, nøgtern. Jernbetonkonstruktionens søjler danner et fast modul, 

hvor i mellem skillevæggene er placeret. Søljerne findes endnu, men skillevæggene er delvis flyttet. Etagen 

blev opført til udadvendte funktioner. Der var ekspeditionsskranke og kontorer til borgermøder. 

I nordenden findes trappe til første sal. Første sal var oprindelig indrettet til administrative opgaver og med 

mødelokaler til udvalg og sogneråd. Strukturen med gangen i midten findes endnu, men skillevæggene er 

delvis flyttet. 

Kælderetagen blev bl.a. opført til arkivfunktioner. Her findes det sidste af bygningens originale interiør, som 

er køkkenskabe og båsinddelinger er toiletterne. 

Konstruktion: 

Bærende konstruktion i jernbeton med in-situ støbte søjler, bjælker og dæk.  

Murede gavle i røde blødstrøgne teglsten.  

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Bygningen fremtræder vedligeholdt og i god stand. 

 BYGNINGSHISTORIE 

Bygningen er opført 1957 som rådhus for Paarup Kommune og fungerede som sådan frem til 

kommunalreformen i 1970, hvor kommunen blev lagt ind under Odense Kommune. Huset har været 

anvendt til politistation, sundhedscenter og administration af forskellige kommunale opgaver. 

I henhold til kommunens byggesag blev der i 1989 tilføjet en overdækning af indgangen. I 1993 blev der 

installeret elevator i trapperummet. Der ud over er bygningen løbende blevet tilpasset de aktuelle behov, 

og skillevægge er blevet fjernet og sat op. 

Andre sognerådhuse: 

Se bilag 1 

Arkitekten: 

Vagn O. Kyed, Odense. Fra etableringen af sin tegnestue i Odense i 1932 og frem til slutningen af 1960’erne 

satte Vagn O. Kyed et markant præg på Odense og forstadskommunerne omkring. Allerede få år efter, han 

havde nedsat sig her, vandt han konkurrencen om en ny administrationsbygning for forsikringselskabet 

Haand i Haand og herefter fulgte mange store byggeopgaver, hvoraf mange var knyttet til 

velfærdssamfundets institutioner.  

Kyeds huse var altid præget af den givne periodes danske arkitekturstrømninger og af høj 

håndværksmæssig kvalitet. Han benyttede moderne materialer som jernbeton i forening med mursten, 

som i forretningsejendommen Skt. Knud, og han var ofte praktisk nytænkende i sine planløsninger, f.eks. i 

ejendomskomplekset ved Toftevej og Ejbygade (1951-52), hvor han som den første her i landet benyttede 

et nyt, trappebesparende system, hvor adgangen til flere bygningsfløje opnås via en fælles, brandsikker 

trappe. 
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Andre værker af arkitekten: 

1932 Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen Odense Nedrevet 
1934 Haand i Haand, Odense (med Harald Krogsgaard)  
1934-1936 Beboelsesejendommen, Gerthavej 8-14, Odense  
1936 Restaurant Skoven, Fruens Bøge (Med Harald Krogsgaard)   
1939 Beboelsesejendommen Stovesberg, Hjallesevej, Fengersvej og 

Østerbæksvej i Odense (med Harald Krogsgaard)  
 

1939-41 Odense Station (m Edvard Thomsen)  
1945-46 Erhvervsejendommen Skt. Knuds, Mageløs Odense   
1951-52 Beboelsesejendommen Toftevej/Ejbygade, Odense  
1952 Fyens Stiftstidende, Odense  
1952 4. Maj Kollegiet, Østerbæksvej 91, Odense  
1953 Gartnerskolen, Søhus  
1953 Sygeplejeboliger, Rudkøbing  
1957 Tietgenskolen, Nonnebakken Odense  
1957 Aldersomshjem, Lumby  
1958 Alderdomshjem, Paarup i forbindelse med rådhuset Nedrevet 
1961 Hafniahus, Odense (med Per Kyed)  
   
1958-69 Skoler i Lumby, Stige, Pårup, Tarup, Fjelsted, Harndrup og 

Rosengårdskolen (med Per Kyed) 
 

 

 KULTURHISTORIEN 

I 1842 blev der etableret 1021 sogneforstanderskaber, forløberen til nutidens kommuner. I 1930 toppede 

antallet efter mange opdelinger med 1315. Sognekommunerne blev afløst af ’Storkommuner’ i 1970. Som 

igen er lagt sammen til endnu større kommuner af strukturreformen i 2007. 

Enkelte sognekommuner i landet udviklede sig meget og fik rådhuse. De fleste er i Storkøbenhavn og var 

resultatet af en særlig urban udvikling i forstæderne omkring København. Disse forstæder fik særlige 

privilegier kaldet ’Gentofte-status’. Gentofte fik i 1920 en ordning med borgmester og magistratstyre. 

Lyngby-Taarbæk kom til i 1951 og fra 1952 kom yderligere 18 kommuner til. De Storkøbenhavnske rådhuse 

er meget store og repræsenterer det 20. århundredes – ikke mindst efterkrigstidens - super-urbanisering af 

området omkring København. 

Der er tre egentlige sognekommune-rådhuse i Odense og 2 i Århusområdet. Endelig er der i Odder og 

Skjern. Sognekommuner som fik så stor vækst og selvfølelse, at de byggede rådhuse var sjældne. 

Sognekommuner med rådhuse opført til formålet udgjorde kun ca. 1- 2 %.  

Der var således næsten ingen rådhuse i de mindre sognekommuner. Derfor er de, der er tilbage, meget 

vigtige fysiske levn for vores erindring om denne lokalforvaltning, som trods alt bestod og var rammen om 

nærdemokrati og forvaltning i næsten 130 år. 

Siden mellemkrigsårene blev rådhusene i takt med den øgede demokratisering til ’kommunale 

administrationsbygninger’, hvor behovet for flere kontorer fyldte mere end det repræsentative. I Paarup 
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Rådhus ses dette træk ved hovedindgangens placering i den ene gavl, i stedet for i facaden ud mod 

ankomsten fra p-pladsen. Det er også udtryk for velfærdsstatens indførelse, ”Sociallovgivningen krævede 

nu særskilte kontorer og egen indgang for de mennesker, som skulle have offentlig hjælp. Selv om det var 

en rettighed at modtage sociale ydelser, var det ikke for den enkelte en selvfølge i den grad, at man ville 

stille sin ynk til skue.”1 

Særligt efter Anden Verdenskrig ses det, at sognekommunernes rådhuse, er uprangende bygninger med 

kontorfaciliteter. Det blev prioriteret, at lave gedigne og brugbare bygninger uden at rutte med borgenes 

midler. I Paarup Rådhus ses denne hensigt i den fleksible modulopdeling, der er let at ændre og som formår 

at rumme så forskellige funktioner som toiletter og mødelokaler inden for sammen grid. Kyed har opnået 

meget med lidt.   

En anden fællesnævner for denne moderne type rådhuse er de tilknyttede parkeringspladser. Rådhusene 

ligger ikke længere i de fortættede bymidter, men er opført i forstadsbebyggelsen, hvor bilen er fremtidens 

tansportform og parkeringspladsen er fremsynet. 

 KILDER 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=8101&wsektion=vaerker / 4. udgave af 

Weilbachs Kunstnerleksikon 

Danmarks Arkitektur, Magtens bolig, 1980, Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København, Lisbeth 

Balslev Jørgensen, Hakon Lund, Hans Edvard Nørregård-Nielsen 

Webkilder (alt materialet fra web er medsendt som bilag) 

Kontaktpersoner: 

Odense Kommune: Ingeniør Vivi Høvsgaard, tlf. 65 51 24 33, vhv@odense.dk 

Ejer: Aps. Tarupcenteret: Adm. dir. Karsten Bill Rasmussen, Langelinie 165, 5230 Odense M 

 PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS 

Bygningen var ikke omfattet af SAVE-registreringen i 1995-96, da den er opført efter 1940. Derfor er den 

ikke indskrevet i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning.  

Anlægget ligger i et område, der i Kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Den maksimale 

bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40 og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 

etager.  

Selve bygningen er ikke omfattet af nogen lokalplan, men lokalplan 0-760, Odense Letbane 1. etape, 

tekniske anlæg, støder helt op til rådhusets gavl mod syd og facaden mod øst. Den omfatter bl.a. hele p-

pladsen, der er udlagt til stations-faciliterings-område for letbanen. I stations-faciliterings-områder kan der 

                                                           
1
 Danmarks Arkitektur, Magtens Bolig, Hakon Lund, p. 82 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=8101&wsektion=vaerker
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opføres overdækket cykelparkering, mandskabsrum ved endestationerne, venterum, kiosker, infostandere 

og lignende byggerier og servicefunktioner til betjening af letbanen og dens brugere, som vist på kortbilag 

2-16. Ovennævnte kan opføres med en højde på op til 3,5 m over perronens overkant. 

Perroner kan desuden ved behov udvides ind i stations-faciliterings-områderne og kan etableres med max 

højde 0,5 m over baneterræn. 

Vest for anlægget, hvor det tidligere plejehjem lå, er vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for anlæg af 

P-plads til Tarupcenteret. 
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 MILJØMÆSSIG VÆRID 

Paarup Rådhus´ miljømæssige værdier knytter sig til placeringen i det trafikerede vejkryds og 

sammenhængen med den forstadsbebyggelse, der ligger omkring. Hele området er opstået i lyset af 

efterkrigstidens velfærd, hvor Paarup Kommune voksede stærkt og ønskede at effektivisere, modernisere, 

centralisere og profilere sig i forhold til Odense Kommune.  

Placeringen ved kommunens hovedvej til Odense, afspejler bosætningsmønsteret i Paaup Kommune. Som 

udviklede sig fra den del af sognet, der lå tættest på Odense. 

Rådhusets materialitet og beplantningen, der knytter sig til bygningen afspejler det omkringliggende 

beboelsesmiljøs og øger fornemmelsen for et samlet miljø, hvor rådhuset var en kontorbygning frem for en 

festsal.  

 KULTURHISTORISK VÆRDI 

De kulturhistoriske værdier knytter sig til Paarup Rådhus som repræsentant for både sognekommunerne i 

Danmark i almindelighed og Paarup Kommune nordvest for Odense. Ydermere er det en fin almen 

repræsentant for efterkrigstidens voksende velfærdsstat og et godt konkret, lokalt eksempel på de 

bygninger, der blev opført til offentlige funktioner i slutningen af 1950’erne.  

Paarup Rådhus er den fysiske erindring om den almindelige, brede forvaltnings byggerier, hvor det første 

formelle repræsentative, demokrati uden for købstæderne blev opretholdt. 80% af befolkningen boede i 

denne type kommuner på opførelsestidspunktet. Bygningen repræsenterer den type rådhuse, hvor 

funktionen og den samfundsmæssige betydning for borgerne går forud for alt andet. 

De kulturhistoriske værdier knytter sig også til det typiske i, at de sognekommuner, der voksede sig store 

nok til at bygge et decideres rådhus, alle sammen lå tæt ved de største byer, hvortil folk flyttede fra landet 

for at søge arbejde eller fra storbyen for at søge skattely eller bygge parcelhus på egen matrikel.  

 ARKITEKTONISK VÆRDI 

Paarup Rådhus er et fint eksempel på den nøgterne arkitektur, som blev anvendt i periodens nybyggede 

kommunekontorer og rådhuse. Den tidstypiske synliggørelse af konstruktionen og den modulære 

indretning i facaden, der også afspejler tidens trang til at demokratisere arkitekturen, at nedtone det 

hierarkiske. Enhver kan aflæse medarbejdernes arbejdsplads i facaden. 

Endvidere et fornemt og velbevaret eksempel på et byggeri tegnet af Vagn O. Kyed, der med mange 

markante værker i en lang periode har præget Odense og dens daværende omegnskommuner, i samtidens 

stilarter.  

Kyeds gedigne og funktionelle stil kommer til udtryk i Paarup Rådhus ved at bruge konstruktionen som 

ornamentering. Han sætter prikken over i’et ved at lade teglsektioner gå om hjørnerne og herved samle 

bygningen elegant. 
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Det underspillede tag er en arkitektonisk understregning af bygningens ærinde som folkets bygning, hvor 

en hver, der bor i kommunen, skal føle sig velkommen. 

 BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER 

De bærende fredningsværdier knytter sig til bygningens kulturhistoriske værdier, som typisk repræsentant 

for de store provinsielle sognekommuners rådhusbyggeri med den enkelte arkitektur. Fortællingen om 

kulminationen på sognekommunernes 130 års administrationsperiode er manifesteret i denne bygning. 

Bygningens fysiske udtryk afspejler samfundets konsensus om, at rådhuset er borgenes hus, der skal 

rumme mange funktioner uden at være prangende og ødslet borgene penge væk, på pynt og store rum. 

 

Ligeledes knytter de bærende fredningsværdier sig til facadernes udtryk med synlig betonkonstruktion, 

dørenes placeringer i gavlene og det flade tag. Facadens ur signalerer bygningens offentlige funktion og bør 

bevares. Murværkets detaljer som indfarvet fuge og den elegante måde at komme om hjørnerne er også en 

bærende fredningsværdig. 

Indvending knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens struktur af betonsøjler, der danner det 

grid, skillevæggene er opsat mellem. 

 ANBEFALINGER 

Det anbefales, at: 

- Baldakinen ved indgangen fjernes og en trappe som den oprindelige terræntrappe til 

hovedindgangen reetableres. 

-  Skiltningen ”Paarup Rådhus” genopsættes. 

-  Flugtvejstrappe på sydgavlen fjernes om muligt eller flyttes til et andet mere diskret sted. 

-  Ved fremtidig vinduesudskiftning isættes vinduer med den opdeling og profilbredder, som de 

oprindelige vinduer havde.   

- Beplantningen omkring klippes i form.  
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 TEGNINGER OG KORT 

 Kælder, Vagn O. Kyed 

 Stue, Vagn O. Kyed 

 1. sal, Vagn O. Kyed 

 

De oprindelige tegninger, viser stor fleksibilitet inden for modulopdelingen. 
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 Facadeskitse, Vagn O. Kyed 

 
Situationsplan. Parkeringspladsen er forbundet med Rismarksvej. 
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Pårup Kirke   Tarup   Odense  

 

Pårup Kirke    Tarup   Odense  

Sognekommunens grænse 
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Pårup Kirke   Tarup  Odense 

 

Pårup Kirke   Tarup  Odense 

Pårup Kommune er opkaldt efter Pårup Kirke, men byvæksten er sket ved landsbyen Tarup, der ligger 

tætteste på Odense. Borgerne kom fra landet, men også i høj grad fra storbyen Odense. 
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 BILLEDEDOKUMENTATION 

Nordfacaden har ensartet betonmønstret, hjørnerne er markeret af røde tegl. 

Bygningen er hævet fra Ruggårdsvej, og der er et beplantningsbånd. 



15 
 

 

 

Sydgavlen ligger skjult bag bevoksning. 

Det er i nordgavlen indgangen er. Den senere tilføjede baldakin er ikke inkluderet i fredningsforslaget. 
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Altan og vindue på 1. sal er senere tilføjelse.         Døren en tofløjet og med vinduer. 

Parkeringspladsen foran havde oprindelig ind- og udkørsel til Rismarksvej. 
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Murværket er opført med indfarvet fuge. 

Vinduesbrystningerne er beklædt med steniplader. 
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Facadeuret mod Rismarksvej fortæller, at det er en offentlig bygning. 

Der er markiser over vinduerne, til at skærme for solen.  
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Kælderen var arkiv og sikret mod indbrud. 
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Der findes oprindelige skabe i køkkenet i kælderen. 

Toiletterne i kælderen har terrazzogulv og original båsinddeling. 
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I stueetagen ses søjlerne indvending. Læg mærke til vinduernes taktfasthed. Her var oprindeligt åbent 

ekspeditionsareal. 

Kontor i oprindelig størrelse med to vinduesfag. 
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Gangarealet ligger i midten af bygningen. 

   
Der er tilføjet en elevator ved trappen. 
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 HISTORISKE BILLEDER 

Rejsegilde for Paarup Rådhus. 

 

 
Her ses rådhuset sammen med plejehjemmet, der også blev opført. Parcelhuskvarteret bagved er under 

udbygninger 
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Bilag 1 

 Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Odder 

Holsteinsgade, 8300 Odder  

1919 

rådhus 

  

Rådhus 

 

 

Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Odense, tidl. sankt hans sogn 

Skibhusvej 147, 5000 Odense C  

1927 

kommunekontor 

  

Privat eje 

 

Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

 

Nu 

Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 

2860 Søborg 

1937 

Rådhus 

Vilhelm Lauritzen +1986 

udvidelse tegnet af Knud Munk 

Rådhus 

Gentofteordningen 

 Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Høje-Taastrup 

Køgevej, 2635 Ishøj 

1938 

Rådhus 
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Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

 

Nu 

Rudersdal 

Øverødvej 2, 2840 Holte 

1941 

Rådhus 

Arne Jacobsen og Flemming 

Lassen 

Rådhus 

Gentofteordningen 

 

 

Kommune navn 

Adresse 

 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

 

Nu 

Lyngby-Taarbæk 

Lyngby Torv 17, 2800 Kongens 

Lyngby 

1941 

Rådhus 

Hans Erling Langkilde og Ib 

Martin Jensen 

Rådhus 

Gentofteordningen 

 

Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Odense 

Dalumvej 95, 5250 Odense 

1941 

Rådhus 

  

Bibliotek og kommunal 

funktion, ombygget i 2008 af 

Frede Nielsens Tegnestue 

 Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Holme-Tranbjerg 

Holmevej 180, 8270 Højbjerg 

1949 + udbygget i 1966 

Kommunekontor 

  

kommunalt ejet/ sat til salg 

 

 

 

Kommune navn 

Adresse 

 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Odense 

Pårup rådhus, Solgårdsvej 2, 

5110 Odense NV 

1957 

Rådhus 

Arkitekt Vagn O . Kyed 

Tarupcenteret 
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 Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Brabrand 

Truevej 7, 8220 Brabrand  

1961 

Kommunekontor 

 

   

 

Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Åby 

Østergade 21, 5580 Nørre Åby 

1969 

Rådhus 

Jørgen Frederiksen 

privat erhverv 

 Kommune navn 

Adresse 

Opførelsesår 

opført til 

tegnet af 

Nu 

Skjern 

Finderupsvej 9, 6900 Skjern 

1969 

Rådhus 

Ib & Jørgen Rasmussen og Ole 

Meyer 

Jobcenter/administration 

(kommunalt ejet) 
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Bilag 2 

Fredede og bevaringsværdige rådhuse i Danmark i hht. FBB.   

Nedenstående liste omfatter 46 rådhuse. Af disse er 41 fredede. 37 af de fredede ligger i købstæderne. 2 

fredede rådhuse, Rødovre Rådhus og Tårnby Rådhus har deres oprindelse i købstadslignende kommuner 

(ordning fra 1952). 2, Søllerød Rådhus Lyngby-Tårbæk er opført i sognekommuner med Gentofte-aftale.  

Ved 30 af rådhusene kender man arkitekten. Tallet i parentes angiver, hvor mange af arkitektens rådhuse, 

der er fredede. C.F. Hansen og Arne Jacobsen har hver tegnet 3 rådhuse, Frederik Ferdinand Friis 2 og N.S. 

Nebelong 2. 

Købstadsrådhusene er velrepræsenterede 37 + 2 ud af ca. 80 købstæder (1970) er repræsenterede.  Århus 

endda med 2 rådhuse. Sognekommunerne, hvoraf der var ca. 1300 (1960) repræsenterede ved 2 fredede 

rådhuse. Om de fredede sognekommunerådhuse kan man sige, at de er fredet som værker af kendte 

arkitekter, ikke som kulturhistoriske udtryk for landets første og største kommunalreform i 1842.  

De mindre, mere typiske sognekommuner er også med på listen: Brønderslev med et rådhus i 

bevaringskategori 2 (SAVE) og Vålse Kommunalhus, hvorom der (øjensynlig) verserer en ’statslig 

bevaringssag’.  

 De mindre sognekommuner, mange med en spændende og relevant historie i er stærkt 

underrepræsenteret. Sognekommunerne uden for Københavnsområdet findes ikke i fredningslisten. 

Som repræsentant for sognekommunerne i provisen er Paarup Rådhus optimal. 

Bygning  Fredet SAVE 

Bogense Gamle Rådhus,   Ja  

Brønderslev Rådhus, Ny 

Rådhusplads 1 

  2 

Aabenraa Rådhus C.F. Hansen (3) Ja  

Ebeltoft Gamle Rådhus  Ja  

Faaborg Råd-, Ting- og arresthus  Sag  

Frederiksberg Rådhus Henning Hansen, Helge Holm, Carl Nimb   

Grenaa Gamle Rådhus Just Møller Ja  

Haderslev (tidl.) Rådhus  Ja  

Hjørring Rådhus  Ja  

Holbæks 3. Rådhus Vilhelm Fischer (Frederik Ferdinand 

Friis?(2?)) 

Ja  

Holstebro Råd- og Arresthus N.S. Nebelong (2) Ja  

Horsens Gamle Rådhus  Ja  

Kalundborg Gamle Rådhus Frederik Ferdinand Friis Ja  

Københavns Rådhus Martin Nyrop Ja  

Køge Rådhus  Ja  

Lyngby Rådhus, 1941 Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen Ja  

Mariager (tidl.) Rådhus C.F. Hansen Ja  

Middelfart Gamle Rådhus  Ja  



28 
 

 

 

Nyborg Rådhus  Ja  

Nykøbing (Mors) Rådhus N.S. Nebelong Ja  

Næstved Gamle Rådhus  Ja  

Præstø Rådhus C.F. Hansen Ja  

Randers Rådhus Christian Mørup Ja  

Ribe Gl. Rådhus  Ja  

Ringsted Rådhus Steen Ejler Rasmussen Ja  

Rudkøbing Rådhus Jørgen Hansen Koch Ja  

Rødovre Rådhus, 1955 Arne Jacobsen (3) Ja  

Skagen Rådhus Ejnar Borg Ja  

Skanderborg Rådhus  Ja  

Skælskør Rådhus F.C.C. Hansen Ja  

Sorø Ting- og Arresthus Vilhelm Tvede Ja  

Stege Gamle Rådhus Gottlieb Bindesbøll Ja  

Svaneke D.J. Nielsen  Statslig 

bevaringssag 

Sæby tidl. Rådhus  Ja  

Søllerød Rådhus, 1942 Arne Jacobsen og Flemming Lassen Ja  

Sønderborg Rådhus Holger Mundt Ja  

Thisted Rådhus Michael Gottlieb Bindesbøll Ja  

Fredericia Ting- og Arresthus Ferdinand Meldahl Ja  

Tinghuset Ålborg Ejnar Packness Ja  

Tønder tidl. Rådhus  Ja  

Tårnby Rådhus, 1957 ff. Halldor Gunløgsson og Jørn Nielsen Ja  

Viborg Gamle Rådhus Claus Stallknecht Ja  

Vordingborg Rådhus Peter Kornerup Ja  

Vålse Kommunalhus   Statslig 

bevaringssag 

Århus Rådhus Arne Jacobsen og Erik Møller Ja  

Århus tidl. Rådhus Ferdinand Thieleman Ja  

 

Februar 2016 Anders Myrtue 

https://da.wikipedia.org/wiki/Arne_Jacobsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Flemming_Lassen
https://da.wikipedia.org/wiki/Holger_Mundt


29 
 

 

 

Bilag 3 

”For et halv års tid siden hørte jeg med et halvt øre i Radio Fyn, at ejeren af Tarupcenteret 

ønskede at udvide, og fandt det nødvendigt at nedlægge Pårup Rådhus i den forbindelse. Det fik 

mig til at spekulere på, hvilke bygningslevn der egentlig var bevaret efter sognekommunerne. 

Gemte der sig historisk bevaringsværdier her?  

Jeg undersøgte sagen, men først lidt om kommunerne: 

”I den Overbevisning, at en fri og velordnet Communalforfatning ikke alene giver Borgene en 
forøget Betryggelse for en paalidelig og hensigtsmæssig Bestyrelse af de Anliggender der 
vedkomme det Samfund, hvortil de nærmest hører, men at den og maa have en gavnlig Indflydelse 
paa at nære Iver og rigtig Sands for det almindelige Vel, har Kongen lige fra Sin Thronbestigelse 
ladet det være Sig magtpaaliggende at fuldende den Ordning af Communalforholdene i Danmark, 
som af hans forevigede Forgænger deels allerede var begyndt deels havde forberedet. 

Således lyder indledningen til 'Anordning angaaende Landcommunevæsenet'. Loven om de første 
landkommuner, som trådte i kraft pr. 1. januar 1842. 

Kongen var Christian d. 8. Anordningen lå i fortsættelse af 'Anordning om Købstæderne' fra 1837, 
som under indtryk af den første folkelige repræsentation - stænderforsamlingerne - gav 
købstæderne et demokratisk element. Samtidig med sognekommunerne blev der oprettet valgte 
amtsråd. 

Landkommunerne (i 1842 'sogneforstanderskaber', efter 1868 'Sogneråd') skulle baseres på den 
struktur som herskede vedrørende præstekaldene. De faldt siden 1803 og siden 1806 sammen 
med fattigforsorgs og skolerdistrikterne. Dvs. sognene, og jævnligt to sogne som fungerede i 
fællesskab. Der kunne forekomme justeringer indenfor den geografiske struktur ved 
sammenlægninger eller delinger. Sognepræsten og store jordejere var fødte medlemmer af 
forstanderskabet, mens et antal (4-9) valgtes mere frit blandt det begrænsede antal valgbare 
mænd, som opfyldt en række krav til ejendom og generel vandel. Herredsfogeden deltog, når han 
havde tid. 

Pårup Rådhus, Lykkevænget 13 (foto) 

Kommunerne skulle beskæftigede sig med skoler, 
fattigforsorg og biveje, men snart blev det til, at de blev 
inddraget i en række sager, ikke mindst om næringslivet 
(håndværkerbevillinger, krohold, handel, læge- og 
jordemoderforhold mm). Udgifterne blev dækket ved 
opkrævet skat. 
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I Den Fynske Region blev der etableret 141 kommuner. Dette tal blev i 1866 udvidet med fem, da 
Ærø kom under kongeriget. I øvrigt skete der løbende justeringer af strukturen. 116 kommuner var 
uændrede frem til 1960erne, hvor man lagde op til kommunalreformen i 1970. 

Sognerådene holdt deres møder i skolen, hos en stor lodsejer eller fra o. 1900 ofte i 
forsamlingshuset. Både Højby og Allesø-Næsbyhoved Broby kommuner har benyttet mindst fire 
eksisterende huse til administration og service. 
Imidlertid var der nogle få sognekommuner, som på grund af særlig beliggenhed nær ved Odense 
fik en langt større befolkningsvækst end de øvrige. Sankt Hans Landdistrikt og Dalum blev store i 
begyndelsen af 1900tallet, og de fik behov for kommunekontorer eller rådhuse som købstæderne. 
I Dalum blev det på adressen Dalumvej 95, som i dag stadig er i kommunal funktion som bl.a. 
bibliotek. Bygningen er fra 1916. 
Sankt Hans Landsogn byggede et prominent toetages rødstenshus, Skibhusvej 142 i 1927, da 
området var blevet befolket med industriarbejdere. Det er i privat eje. 

Pårup rådhus, Solgårdsvej 2 (foto) 

Endelig i Pårup Kommune, som virkelig fik ambitioner i tiden 
frem mod første kommunalreform. Man brugte først 
rytterskolen i Snestrup til møder. Fra 1930erne blev den 
nybyggede villa Lykkevænget 13 brugt, men snart blev den 
brugt så meget, at der opstod problemer. Diskretionen kunne 
ikke holdes. Man kunne ikke tale privat sammen med de 
besøgende, når der kun var fire lokaler. 

 
Efter Anden Verdenskrig, var befolkningstallet højere end i mangen købstad, og det blev brugt som 
argument for at få lov at bygge rådhus. Amtet så positivt på ansøgningen i foråret 1946. Imidlertid 
sagde Staten nej p.g.a. materialemangel. Således frem til 1956, hvor der endelig blev givet 
tilladelse. Kommunen opførte herefter rådhus og alderdomshjem på Solgårdsvej 2 lige syd for 
Tarupcenteret efter tegninger af Vagn O. Kyed. 
Begge bygninger er stadig kommunale og velbevarede. De er i lighed med de øvrige to 
kommunekontorer sjældne og vigtige levn af og symboler på en 128 år lang kommunal 
administrationsperiode. 

Anders Myrtue 
Overinspektør, Odense Bys Museer 2008”  

(Ovenstående citeret efter en klumme i Fyens Stiftstidende, 2008) 

 


