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Sønderbrogade 111, 
Horsens
I dag har mange af 1940’ernes boligbyggerier brug for renovering, 
men risikoen er, at datidens fine arkitektur forsvinder. Sådan er det 
dog ikke gået med Andelsboligforeningen Odinsgaards Afdeling 1 
fra 1941

Af Marie Larsen
Foto: Thomas Mølvig

I 1940’ernes murede bolig-
blokke kan man ofte finde 
arkitektoniske og håndværks-
mæssige kvaliteter, noget 
særligt nordisk, enkelthed, 
velgennemtænkte boliger, 
parklignende bebyggelser, 
solide materialer og detal-
jer, som er stilfærdige, men 
tydeligt opnået gennem 
vedholdende arbejde med at 
proportionere pænt og frem-
hæve materialerne i deres 
reneste form; en profilering 
af altanbrystningen eller 

et muret stik over vinduet. 
En æstetik, som er gennem-
arbejdet, har en funktion og 
er konstruktivt begrundet. 

Alt dette guld fra fortiden 
er tit under pres af nye krav 
til minimering af energifor-
brug og almindelig vedlige-
holdelse, men man kan 
sagtens bevare de gamle kva-
liteter, og det er dette projekt 
et godt eksempel på.

Uspoleret Sønderbro 
Siden 2016 er der arbejdet 
med renoveringen af de 18 
blokke på Sønderbro i Hor-
sens. 130 af de 450 boliger 

er moderniseret, gjort større 
og handicapvenlige, og de 
har, med støtte fra Landsbyg-
gefonden, fået elevatorer og 
større altaner. 

Blokkene er tilsammen 
også blevet en mere energi-
venlig bebyggelse med en 
højere isoleringsevne, færre 
kuldebroer og et forbedret 
indeklima, og nu kommer be-
boerne forhåbentlig i højere 
grad til at opleve, at deres 
bolig er rarere at opholde sig 
i og både lettere og billigere 
at varme op. Renoveringen 
omfatter nemlig isolering af 
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Funktion
Lejeboliger

Areal:
32.350 m2 ind- og udven-
dig renovering samt nyt 
beboerhus

Arkitekt:
Rum (byggeri) og Labland 
(landskab)

Bygherre:
Andelsboligforeningen
Odinsgaard

Hovedentreprenør:
Jorton

Ingeniør:
Oluf Jørgensen 

samtlige ydermure, nye venti-
lationsanlæg, udskiftning og 
efterisolering af tag, renove-
ring af lejligheder med skim-
melsvamp plus omfattende 
udvendige arbejder og rørfø-
ringer. Og husene her ligner 
heldigvis stadig sig selv, men 
i en friskere udgave og med 
nutidige detaljer hist og her.   

Parkbebyggelser
De fleste af periodens al-
mene boligbebyggelser har 
små parker omkring sig. De 
er tegnet ud fra en drøm om 
boligområder, hvor alle be-
boere har lidt natur tæt på, i 
kontrast til de tætte byer.  

De underordner sig ikke 
byens mønster, med stuer 
mod gaden og køkkener og 
soverum mod gården, men 
vender sig mod solen og hol-
der trafikken på behagelig 
afstand.

Bebyggelsesplanerne har 
også former, som er blødere 
end for eksempel den strin-
gente Gellerupplan. Her i 
Horsens er udearealerne 
bearbejdet sammen med 
beboerne, som fik lov til at 

sætte deres præg på de fælles 
arealer. 

Kloakkerne var alle i en 
dårlig forfatning, så de måtte 
renoveres, og systemet er ud-
videt med et system til spilde-
vand og et til regnvand. 

Det har formodentlig ko-
stet en del park, men indtil 
det grønne genvinder kræf-
terne, kan man glæde sig 
over nye organisk mønstrede 
belægninger.  


