
 

 

 
I forbindelse med etableringen af Lindøbyen tog Ejendomsselskabet Lindø også 

første spadestik til Munkebo Bycenter. Inspirationen til centret var hentet i USA, 
og det blev landets første butikscenter af sin art. Det blev tilrettelagt med to lave 
butiksrækker, der blev forbundet med en fælles til dels overdækket gågade samt 

et torv. 

 

Der blev etableret et stort antal let tilgængelige p-pladser på begge sider af cen-
tret. Den grundlæggende ide var, at kunderne i centret skulle kunne gå tørskoet 

 

Munkebo bycenter  

Det skrånende areal var ideelt til placering af en ny by eller bydel. Midt i billedet ses Solbakken og det 
grønne bælte mellem Solbakken og Rosendalen. Den flotte række af stynede popler er stort set væk i 
dag. Stendiget i skovbæltet er meget nedbrudt, men kan stadig følges. 



fra butik til butik, 
og i takt med, at de 

enkelte butiks-
blokke blev færdig-

gjort, åbnede en 
meget varieret vifte 
af butikker. Der 

var selvfølgelig ba-
ger, købmand, ma-
nufakturhandler 

og bank, men også 
slagterforretning, 

renseri, boghandel, 
frisør og tandlæge 
dukkede hurtigt 

op.  
 

Det tog kun et par 
år at bygge butiks-
centret, hvor der 

også var planer om biograf og forsamlingssal. Disse planer blev dog aldrig reali-
seret. Det blev derimod kommunens rådhus, som blev opført på et tilstødende 
kommunalt areal i 1973. 

 
Centrets storhedstid var i 60’erne og 70’erne. En opgørelse viser, at der i 1967 

var 35 forskellige butikker i centret herunder posthus, tandlæge og cafe, og det 
antal er ikke overgået siden, selv om der dukkede andre butikstyper op for ek-
sempel radio- og fjernsynsforretning, vinhus og håndkøbsudsalg. På et tids-

punkt var der fire pengeinstitutter i centret. 
 
Gennem årene 

blev butikstorvet 
udvidet flere 

gange. Der blev 
bygget til ved 
flere af butiks-

blokkene, men 
der blev også op-

ført private ejen-
domme for ek-
sempel lægehus 

og bankbygning. 
Det kunne dog 
ikke stoppe cen-

trets tilbagegang, 
der kulminerede 

i nullerne med 
lukning af de 
sidste pengein-

stitutter og by-
ens lille bygge-

marked. 

Ideen til Bycentret var hentet i USA. Ideen var, at man kunne parkere tæt 
ved centret og gå tørskoet fra butik til butik. 

Bycentret i Munkebo havde dets storhedstid i slutningen af 
60’erne og 70’erne. Der var flere pengeinstitutter, posthus og en 
masse butikker med udvalgsvarer. På et tidspunkt var der 35 
butikker i centret. 


