
 
 

Tildeling af årets Odin-pris 2012 

 

 

Odin-prisen er indstiftet af Byforeningen for Odense i 1985. 

Prisen gives til en kvalitetsbevidst bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst og økonomisk offervilje i 

forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. 

Prisen uddeles hvert år, forudsat at der har været værdige modtagere. 

-Og det har der i år. 

En enig bestyrelse har i år valgt at tildele Odin-prisen til Fyns almennyttige Boligselskab, for bebyggelse 

Skovbrynet tæt på Skibhusskoven. 

Det er ikke første gang Byforeningen hædrer FaB for godt byggeri. 

I 1996 gik Odinprisen til FaB´s ombygning af den gamle tekniske skole i Frue Kirkestræde. 

 

Når man nærmer sig Skovbrynet fornemmer man straks at dette er noget ganske særligt. 

Hvornår er man sidst blevet budt velkommen til en almen boligbebyggelse af et nyt stengærde og et 

materialevalg på bygninger og belægninger, som ligger langt over vanlig standard. 

Det er tydeligt, at der i denne bebyggelse er kræset for både arkitektur og materialer. 

 

Bebyggelsesplanen er oplevelsesrig og spændende, men dog logisk og overskuelig i sin opbygning. 

Selv om der er stor homogenitet i materialer og arkitektoniske elementer, har hvert hus og hvert byrum 

sin egen karakter.  

Et besøg i bebyggelsen efterlader fornemmelsen af et område med stort overskud og respekt for 

beboernes individualitet. 

 

Vi vil gerne rette en stor tak til beboerne Skovbrynet, som åbnede deres hjem for os, da vi var på 

rundvisning i bebyggelsen. 



Det har været meget inspirerende at se de forskellige boligtyper og at se hvordan den spændende 

arkitektur og de utraditionelle rummeligheder har udfordret beboerne til at nytænke møbleringen og 

brugen af deres hjem. 

 

Byggeri i lavenergiklasse 1,  

smalle gennemlyste bygningskroppe med mange knopskydninger,  

to- og tre-dobbelt høje rum,  

overraskende rumforløb,  

gedigne materialer,  

vinduer i varierende størrelser og placeringer, hvor dagslyset vælter ind fra alle sider og åbenbare 

skovens nærhed,  

- Kort sagt; boliger med en kvalitet og en oplevelsesrigdom man ikke er vant til at se i almennyttigt 

byggeri.  

 

Med en målrettet tankegang, med sans for kvalitet både ude og inde, har Fyns almennyttige 

Boligselskab gjort det muligt at skabe dette unikke boligområde. 

 

Odin-prisen skal ses som en påskønnelse af dette initiativ. 

 

 

På vegne af Byforeningen for Odense, vil jeg slutte med at ønske faB tillykke med den fine bebyggelse, 

Skovbrynet. 


