
 

De gamle køkkener var der blevet slidt på siden 1967.  

Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg 

Tårnhøjt fællesskab på kollegium  

MILLIONER: Efter års fodarbejde lykkedes det at få kommunal lånegaranti til renovering  

Af Knud Raasthøj  

MUNKEBJERG: Det er i fælleskøkkenet tingene sker. Her er der som regel altid nogen at snakke med eller måske 

ligefrem holde en lille fest med, hvis det er det, der skal til. 

Men de gamle fælleskøkkener har i tusindvis af unge studerende slidt på siden slutningen af 60'erne, så de var rent ud 

sagt nedslidte. 

I dag funkler alle fælles-køkkenerne i boligblokkene på H.C. Ørstedskollegiet igen efter en omfattende renovering. 

Arkitektfirmaet Torkild Kristensens Tegnestue foreslog at bygge nye tårne på blokkene og så udvide fælleskøkkenerne 

den vej ud. Derved undgik man at nedlægge nogen værelser. 

Og alt inventaret er nyt og tidssvarende. Store køleskabe hvor alle kan få plads og nye skabe til alle. 

Umoderne  

Jan Bendix og Lotte Buchhave er henholdsvis formand og næstformand i kollegiebestyrelsen, så de har trukket en del af 

læsset med den store renovering til 45 millioner med det hele. 

De danner par og har boet på H.C. Ørstedskollegiet i snart fire år, og når man river dem i næsen, at unge i dag ikke vil 

bo med fælleskøkkener, så tror de ikke meget på det. 

- Vi har rent faktisk folk på venteliste til kollegiet. Der er ingen problem med at leje ud, siger Jan Bendix. 

- Der er studerende, der specielt går efter dette kollegium, netop fordi her er så stort et fællesskab. 

- Det er rigtigt, at vi ikke ligger inde midt i byen, siger Lotte Buchhave. 

- Men vi ligger uhyre centralt i forhold til Odense Teknikum, universitetet og fysioterapeutskolen, og der er ikke langt til 

indkøb.  

De er dog enige om, at kollegiet var noget gammelt lort før renoveringen. 

H.C. ørsteds-kollegiet  

 

Kollegiet blev opført i 1967-1968. 
 
Det bliver administreret af 
Boligforeningen Kristiansdal. 
 
Kollegiet er renoveret for 45 
millioner. 
 
Hovedentreprenør er MTHøjgaard. 
 
Arkitekt Torkild Kristensens 
Tegnestue. 
 
Rådgiver: COMBO. 
 
Rådgivende ingeniør: COWI A/S. 

 



Ud over de nye køkkener er der indrettet nyt toilet og bad på samtlige af de 520 værelser samt lavet bedre ventilation. 

Startproblemer  

I begyndelsen skulle håndværkere og kollegianere lige vænne sig til hinanden. 

Trykluftsbor og eksamenslæsning passer ikke særligt godt sammen. 

- Men til sidst gik det fint og vi har samarbejdet godt, siger Lotte Buchhave. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Buchhave og Jan Bendix danner par både privat og i kollegiebestyrelsen. Bag dem kan man se de nye tårne, der er 
bygget på kollegieblokkene og som rummer de renoverede fælleskøkkener. Foto: Poul Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nyt fælleskøkken og nyt badeværelse 

 

 


