
 
 
TILDELING AF ÅRETS ODIN- PRIS 2013 Nordatlantisk hus. 
 
 
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. 
 
Det har der i år. Ikke bare en, men to værdige modtagere. 
 
Den ene prismodtager af årets Odinpris er en meget fornem renovering, den anden er et smukt og 
spændende nybyggeri. 
 
En enig bestyrelse har i år valgt at tildele Odin-prisen til det nybyggede Nordatlantisk Hus, på 
Byens Ø. 
 



Det skal nævnes, at bestyrelsesmedlem Andreas Isager har været sat uden for døren i opløbet pga. 
hans direkte involvering i projektet. 
På afstand. Som et mørkt og hemmelighedsfulde ”fjeld” skåret op af dybe lysende snit, fortæller 
huset en historie om et samlingssted for befolkningsgrupper med baggrund i en barsk og storslået 
natur og kultur. 
 
Under bygningens mørke overdel byder en åben glasklædt stueétage velkommen. 
Og ikke bare velkommen til husets egentlige målgrupper, men velkommen til alle som måtte have 
lyst til at besøge dette spændende hus. 
 
Nordatlantisk hus er ubetinget en arkitektonisk berigelse for Odense Havn - og mindst lige så 
vigtigt.  
Huset er med dets udadvendte publikums-orienterede funktioner, så som udstilling, restaurant og 
selskabslokaler, et overordentligt vigtigt bidrag til et levende havneområde. 
 
Vi tror, at Nordatlantisk Hus kan blive en katalysator for liv i de endnu ledige butiks- og 
restaurations lokaler på havnen, fx de velbeliggende lokaler lige overfor dette hus, på sydsiden af 
den nye kanal. 
Som en særlig reference til det nordatlantiske område, er beklædningen ved siden af 
restaurantens indgangsdør beklædt med opskåret drivtømmer fra netop denne natur. 
 
Inde i huset er der tilsvarende nordatlantiske referencer i materialer og inventar. 
Fx er håndlisterne beklædt med fiskeskind og de fine og sjove piktogrammer ved toiletter og 
elevatorer forestiller stiliserede eskimoer. 
De førnævnte dybe snit i det mørke ”fjeld” kommer for alvor til sin ret, når man bevæger sig rundt 
inde i bygningen. 
Den relativt mørke bygning, opleves indvendig som meget lys og venlig.  
Alle steder er det udsigt til det fri, de fleste steder til mere end én side  
og nogle steder er der, takket være de dybe snit, udsigt til alle 4 verdenshjørner. 
Den store rummelige oplevelse styrkes yderligere af, at snittene både er horisontale og vertikale –  
Flere steder opleves flere etager og udsigten til flere verdenshjørner fra samme standpunkt. 
 


