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HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

Indlæg i Højby Nyt 2018 nr. 6
Svendborgvej 323. Før og nu..
Af Kurt Hedemand, Højby Lokalhistoriske Arkiv

Elværksbestyrer Svend Madsen 
køber i 1911 nabogrunden til 
Højby Elværk (matr.5m.) af den 
daværende bestyrelse for Højby 
Elværk. Grunden var i 1909 op-
rindeligt tænkt som en stor køk-
kenhave til en elværksbestyrer 
og dennes familie, men da man 
ansatte Svend Madsen, som var 

en inkarneret ungkarl, blev be-
styrelsen enige om, at der ikke 
var nogen fornuftig grundt til 
at bibeholde dette jordstykke til 
elværket. Samme år får Svend 
Madsen bygget stuehuset, og 
senere i 1925 udvides med et 
hønsehus og et værksted.
Da Højby Elværk nedlægges 

i 1927, starter Svend Madsen 
straks en blikkenslagerforret-
ning, som han driver fra adres-
sen frem til 1958, hvor han 
sælger ejendommen til blikken-
slagermester Svend Aage Clau-
sen. – Inden da i 1952 har Svend 
Madsen etableret et benzinan-
læg med A/S Dansk Shell. Den-
ne aftale videreføres af Svend 
Aage Clausen frem til 1964, 
hvor lagerforvalter Poul Hansen 
overtager skødet på ejendom-
men. Poul Hansen åbner nu en 
cykelforretning og har stadig 
salg af benzin frem til 1970. I 
1988 køber Erik Kolle Christen-
sen, Kærnehøjvej 66, boligkon-
tor ”Karnak” ejendommen.
Fra 1993 udlejes sidebygningen 
til Jan Ørum Sørensen, som åb-
ner Højby Nærbutik. – og fra 
år 1999 udlejes endelig til Ziya 
Oguz som åbner Højby Pizza-
Løg. - Slutteligt i 2014 køber 
Ziya Oguz ejendommen af Bir-
the Barlebo Christensen. 

Historien om ungkarlen, og el-
værksbestyrer Svend Madsen 
kan læses på  www.hojby-fyn-
lokalarkiv.dk

Billedet er taget først i halvtredserne, hvorfra Svend Madsen drev sin blik-
kenslagerforretning fra 1927 til 1958 – Bemærk at hos Svend kunne man 

også få fyldt benzin på bilen og knallerten. 

Siden år 1999 har Ziya Oguz drevet Pizza-Løg forretning fra adressen


