
ODIN-PRISEN 
 

 
 
 
Hvert år tildeler Byforeningen et forskønnende bygningsværk  
i Odense en anerkendelse: Odin-prisen.  

 
 
Prisen er fra 2009 i form af en plakette til indmuring udført af 
kunstneren Eiler Madsen, Odense.  
 
 
Odin-prisen er indstiftet af Byforeningen i 1985. Den gives til  
en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk 
offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med et 
bevaringsværdigt  
eller nyt Odense-hus. 

 

 
foto: Flemming Wedell              

 

 

 

 

2014 overrakt d. 15. aug. 2015 

Ydunæble Have nr. 7, Villestofte. Nybygget halvcirkelformet ét-plans hus, hvor bygningens indretning tager 

udgangspunkt i cirkelbuens centrum. 

 

2013  Det adelige Jomfrukloster overakt d. 3. maj 2014.  

Realdania Byg får prisen for den fornemme og meget store renovering af denne smukke middelalderbygning.  

 

2013 Nordatlantisk Hus overrakt d. 8. maj 2014.  

Nordatlantisk Hus er et meget speciel bygningsværk og ubetinget en arkitektonisk berigelse for Odense Havn.  

 

Odin-prisen 2012 overrakt d. 23. august 2013.  

SKOVBRYNET, - tæt ved Skibhusskoven. Bebyggelsen består af 12 rækkehuse og 44 lejligheder på Kranvejen 

også 12 rækkehuse på Skibhusvej hører med. Hertil kommer et yderst flot og rummeligt fælleshus med en 

spændende tagetage med bænke. Bygherren er FAB, men med assistance fra Arkitekt Pluskontoret A/S, Oluf 

Jørgensen Ingeniører A/S og rådgiver Dansk Boligbyg. Tildelt for særlig flot og attraktivt beboelse med stor trivsel 

for beboerne.  

 

Odin-prisen 2011  

Der blev ikke fundet værdige emner!  

 

Odin-prisen 2010  

Der blev ikke fundet værdige emner!  

 

Odin-prisen 2009 overrakt 20. august 2010  

Odense nye Silopakhus, Silopakhuset er ombygget og renoveret af Byggeselskabet Olav de Linde, i tæt 

samarbejde med arkitekt Otto Wagner, Archidia. Prisen skal ses som en påskønnelse for initiativ, målrettet 

tankegang samt offervilje til at bevare en så markant bygning i en af byens livliner, Odense Havn.  

 

2008 overrakt 13. juni 2009  

Saabyes Stryg, Munke Mose ved bygherre Odense Kommune repræsenteret ved rådmand Anker Boye  

En påskønnelse af initiativet for det velgen- nemførte projekt, der fremover vil blive et af byens utroligt smukke 



ODIN-PRISEN 
 
mødesteder.  

 

2008 overrakt den 12. juni 2009  

Center for Rygkirurgi, Pantheonsgade 22, ved bygherre Keld Droob, KD-Ejendomme for et nyt Odensehus der 

med sine kvaliteter fortjener en særlig påskønnelse.  

 

2007 overrakt 17. maj 2008  

Fotograferne Skovdal & og Skovdal 

for bevaring og udnyttelse af Pakhus "No 1", Havnegade 25, Odense 

 

2006 overrakt den 12. maj 2007  

Tømrermester Jesper Christensen, Kronprinsensgade 15, for at have renoveret en bevaringsværdig 

odenseansk ejendom i respekt for dens stil og særpræg".  

 

2005 overrakt 10. juni 2006  

Reklamebureauet Nørregård Mikkelsens nye domicil på Odense Havn, Englandsgade 24, for et markant 

byggeri, som på en naturlig måde tilpasser sig havnemiljøet.  

 

 

2004 overrakt 28, maj 2005  

Rosenbækkaréen som en ny kulturakse i byen med kollegier, boliger og porthus med galleri. Tillige med smukke 

kunstværker i bækkens forløb.  

 

2003 overrakt 29. maj 2004  

Byejendommen Nørregade 32 ( Hjørnet Asylgade / Nørregade ) for en fin restaure- ring og nænsom 

tilbageførsel af facader ( efter brand ) til modernismens typiske arkitektur i 1930’erne  

 

2002 overrakt 16. aug. 2003  

Oluf Bagers Mødrene Gaard, Nørregade  

29 for den vilje og det økonomiske vovemod Haandværker- og Industriforeningen har vist til at renovere denne 

minderige og forsømte ejendom.  

 

2001 overrakt 1. marts 2002  

H.C.Andersen Skolen,Tjørnehaven 175,Vollsmose. En flot ny skole med fin beliggenhed og veldisponeret 

indretning med henblik på fremtiden  

 

2000 overrakt d. 10. jan. 2001  

TV2 / FYN’s nye TV hus på Olfert Fischersvej 31 v. Blangstedgård. Et smukt udformet hus, der åbner sig imod 

de grønne områder.  

 

1999 overrakt 22. nov. 1999  

Odense kommune for en smuk bro over Odense å ved Skovalléen i Fruens Bøge, som tillige har tilstrækkelig 

frihøjde til at Bådfarten kan sejle under den.  

 

1998 Der blev ikke fundet værdige emner!  

 



ODIN-PRISEN 
 
1997 overrakt 3. jan. 1998  

Odense Teater som påskønnelse af de nye tilbygninger, der har skabt en moderne facade hvis åbne og let 

svungne form understreger den oprindelige bygnings fornemme og værdige præg. 

 

1996 overrakt 31. nov.  

Den gamle tekniske skole i Frue Kirkestræde for bevaring og ombygning til menighedslokaler for Frue Kirke 

samt nye boliger.  

 

1995 overrakt 11. nov. 1995  

Inspiration Zinck for facaderenovering i Vestergade, hvor man denne gang har farvesat i respekt af bygningens 

stil. ODIN-PRIS til Sankt Knuds Apotek for ejendomsistandsættelsen med respekt for den gamle 

apotekerbygning på hjørnet af Vindegade - Kongensgade  

 

1994 overrakt 11. jun. 1994  

Overgade 28 for byfornyelse af Overgade 28. ved arkitekt Frede Nielsen. Odin-prisen 1993 overrakt 11. sep.  

 

1993  

Hjørneejendommen Kongensgade - Vestergade for en facadeistandsættelse, som gerne skulle smitte af på 

Kongensgade. Allégade 25 for privat byfornyelse af ejendom m. portparti og smukke gamle lejligheder.  

 

1992 Man overvejede en skændselspris til dårlige eksempler.  

 

1991  

Dette år blev ingen fundet værdige!  

 

1990 overrakt 1. jun. 1990  

Hunderupgade 3 for en fin, privat istand- sættelse af huset, som ligger i den gamle Hunderup landsby, hvoraf 

størstedelen nedbrændte i 1833  

 

1989 overrakt 9. jun. 1989  

Provstegården for bevaring af den historiske bygning i forbindelse med nyt byggeri på denne grund og 

naboarealer.  

 

1988 overrakt 4. jun. 1988  

Grethe og Chr. Flensted for huse i Ramsherred 4 og 6, som påskønnelse af en velgennemført og smuk 

restaurering.  

 

1987  

Dette år blev ingen pris uddelt.  

 

1986 "Sukkergaarden”, Frederiksgade.  

 

Odin-prisen 1985 overrakt 4. jun. 1988  

“Lottrups Gaard”, Vestergade, for bevaring af den gamle købmandsgård. 

 


