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BAG OM BYFORENINGEN
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
BYFORENINGEN FOR ODENSE
E-mail: post@odensebyforening.dk

Torsdag d. 7. maj  kl. 19.00 i
Seniorhuset, Toldbodgade 5-7

FORMAND:
Bo Vietz
Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M
Tlf.: 66 14 67 25
E-mail: bovietz@gmail.com

Allerede nu indkaldes til ekstraordinær generalforsamling!

NÆSTFORMAND:
Jarl Abrahamsen
Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV
Tlf.: 25 54 43 86
E-mail: jarlabrahamsen@hotmail.com
SEKRETÆR:
Birte Landorph
Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV
Tlf.: 66 13 11 75
E-mail: b.d.landorph@post.tele.dk
KASSERER:
Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C
Tlf.: 65 91 01 42
E-mail: kasserer@odensebyforening.dk
REDAKTØR: Blad og hjemmeside
Lennart Greig
Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ
Tlf.: 98 38 30 49
E-mail: lennart@greig.dk

Yans ”Fynsk Forår”, Rådhushallen - foto: Flemming Wedell ©

ØVRIGE BESTYRELSE:
Andreas Isager
Thorslundsvej 6, 5000 Odense C
Tlf.: 60 11 80 50
E-mail: ai@isagerarkitekter.dk
Paul J. Larsen
Kastanievej 25, 5230 Odense M
Tlf.; 20 27 22 07
E-mail: anpa@mail.dk
SUPPLEANTER:
Flemming Wedell, fotograf
Tlf.: 66 14 18 14
E-mail: fw@fwfoto.dk
Helga Brøndum
Tlf.: 81 75 51 81
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Det drejer sig om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der fremsættes på den ordinære generalforsamling d. 16. april.
Det forventes ikke, at halvdelen af
foreningens medlemmer er tilstede,
når der stemmes første gang, men
dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne, hvilket så kræver en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Foreningens nuværende vedtægter
er fra starten i 1976. De kan ses på
foreningens hjemmeside under ”Om
foreningen”
Meget har ændret sig i tidens løb,
og bestyrelsen har fra tid til anden
drøftet, om vedtægterne skulle opdateres. Dagsordenen på generalforsamlinger har i mange år været lidt
anderledes end nævnt i vedtægterne, og alm. breve bruges ikke mere,
hvis de kan undgås. Hertil kommer
flere ændringer af mindre karakter.
I januarbladet kunne man så læse
forslaget til de ændrede vedtægter.
De gamle og de nye vedtægter fremgår af hjemmesiden, hvor de kan
kommenteres. Det kan også gøres
ved henvendelse pr. alm. brev til bestyrelsen. Endelig er ændringsforslag
som ”indkomne forslag” en mulighed
(senest 2. april).

KOMMENDE AKTIVITETER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 16. april 2015 kl. 19.00
på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2014
    (se side 4 og 5)
4. Indkomne forslag
     Forslag fra bestyrelsen:
     Ændring af vedtægter.
     Evt. ekstraordinær generalforsamling    
     i Seniorhuset torsdag d. 7. maj kl. 19.
     Evt. andre  indsendte forslag kan ses
     på hjemmesiden fra torsdag d. 9./4.
5. Budget 2015

6. Valg til bestyrelsen
    Der vælges 4 medlemmer til bestyrel    sen - 3 førstvalgte vælges  for 2 år og
    sidstvalgte for 1 år.
    På valg er:   Bo Vietz,  Birte Landorph,
    Søren Michael Nielsen  og   Jarl Abra    hamsen. Sidstnævnte modtager gen    valg.
    Suppleanter:     Flemming Wedell  og
                              Helga Brøndum.
    Revisorer:          Erik Clemmensen  og
                               Lis Andreasen
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:
- Kaffe/te og snitter.
- Causeri ved arkivchef Jørgen Thomsen.
-  Oles boglade er åben ½ time før og efter generalforsamlingen
Arrangementet er gratis og uden forudgående tilmelding!

foto: Flemming Wedell ©
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG I SENIORHUSET ODENSE
ved daglig leder Erik Broby Hansen

Foto:Flemming Wedell ©
tid
         >
Mandag den 13. april kl. 15:00 - 16:30
sted
         >
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7
tilmelding      
>              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr    
>
40 kr. incl. kaffe/the og kringle - max. 45 deltagere

Seniorhus Odense er et kulturhus for seniorer og et hus, der ånder af aktive frivillige odenseborgere, der vil aktivisere
andre medborgere i den tredje alder.
For godt 3 år siden besøgte Byforeningen det dengang nystartede hus; men
siden da er der kommet mange flere
aktiviteter i det gamle sækkekompagnis
4000 kvadratmeter rummelige bygning.
Stor frivillighed og virkelyst har medført
oprettelse af nye værksteder, lokaler til
metalsløjd, violinspil, maling, et digitalt
værksted, hvor gamle smalfilm og lysbilleder kan omdannes til restaurede digitale udgaver, og meget mere.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Mange foreninger har hjemme i huset: Alzheimerforeningen, Dansk Folkehjælp, DH-Odense, Gigtforeningen,
Krepo, Faglige Seniorer, Lungepatient.
dk, OK-klubberne, Osteoporoseforeningen, PTU Fyn, Røde Kors, ’Ældre hjælper
Ældre’ og Ældrerådet. Også HCA koret,
Jazzens Venner, Odense Seniorkor, Onsdagsdans, Seniorhøjskolen Odense og
Svanekoret bruger huset - og endelig så
holder Byforeningens bestyrelse møder
her.
Vi går gennem bygningen med husets
frivillige, som vil gelejde os rundt.
Vi slutter af i cafeteriet med kaffe/the
og hjemmebagt kringle.
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FEM BYGGEPROJEKTER PÅ
THOMAS B. THRIGES GADE AFSLØRET
af Ann-Britt Nørgaard, Kommunikationsansvarlig, Fra Gade til By
Onsdag den 28. januar kunne Fra Gade
til By projektet løfte sløret for de fem
byggeprojekter, som fra 2016 skal bygges på den tidligere Thomas B. Thriges
Gade.
Dermed er der taget endnu et vigtigt
skridt i omdannelsen af den firsporede
vej igennem Odense til en ny og levende
bydel med underjordisk parkering og
grønne byrum.
Længst mod nord vil TOGT Ejendomsudvikling bygge et 17 etager højt tårn
med boliger og erhverv. Bygningen bliver
nabo til Tigergården mod vest og til det
kommende musik- og teaterhus Odeon
mod øst.

Tårnet bliver et nyt vartegn for Odense
og fungerer som porten ind i den nye
bydel, når man kommer til Odense centrum fra nord.
5E Byg vil bygge boliger og erhvervslokaler på to byggefelter, som får den grønne
Lotzes Have, Fyns Grafiske Værksted og
det nye H. C. Andersen Eventyrhus som
naboer.
Byggeriet har karakteristiske buede former mod syd. Husene får grønne tage og
ved hjælp af klatreplanter, som plantes
i plantekasser, får husene også grønne
vægge op i 2. sals højde.

5E felt 6 og 7.

Byggefelt 18 og 19 helhedsbillede højkant m mennesker.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

NY Terrassehusene, felt 8 - 11 Arkitektgruppen
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Arkitektgruppen vil bygge boliger og erhverv på fire byggefelter i den vestlige
side af projektområdet. Boligerne får
alle store altaner og terrasser, og Arkitektgruppen har derfor døbt bygningerne ”Terrassehusene”.
Alle byggerierne opføres i tegl og alle får
helt eller delvist grønne tage med græs
eller sedumplanter.
Janus Lylloff, der til daglig er gymnasielærer, står bag projektet ”Bofællesskabet Thomas B. Thriges Gade”.
Projektet vil bygge et moderne familiebofællesskab med rækkehuse og lejligheder, hvor beboerne deles om en
række fælles faciliteter som taghave,
køkken-alrum og gæsteværelser. Alle
boliger får enten altaner eller terrasse
ud mod den lille byhave, Rosenhaven,
som grænser op til det historiske H. C.
Andersen Kvarter.
Modsat de øvrige byggerier opføres bofællesskabet med pudsede vægge i lyse
farver, som passer til farverne på husene i H. C. Andersen Kvarteret.

Hotellet får et letbanestop lige ved døren, og det er planen, at stueetagen mod
vest skal indrettes som restaurant. Bygningerne danner to byrum, hvoraf det
ene er blevet døbt ”Frokostpladsen”. Det
er planen, at den solfyldte plads skal
indrettes som et offentligt, udendørs
spiserum for bydelens faste brugere og
gæster.
KPC mangler endnu at finde en operatør
til det planlagte hotel og har derfor bedt
om udsættelse på underskrivelse af en
endelig købsaftale indtil efter sommerferien 2015. Udsættelsen vil ikke betyde
forsinkelser i projektet.
Efter planen starter byggerierne i løbet
af 2016, når ’Fra Gade til By’ har færdiggjort den nordlige del af projektets
p-kælder.
I udstillingen i ’Fra Gade til By’s røde Infoboks ved I. Vilhelm Werners Plads bag
Odense Rådhus kan man se plancher
med billeder og fakta om alle fem byggerier.

Det femte projekt står entreprenørfirmaet KPC for. KPC planlægger at opføre
et hotel i forbindelse med det nye musik- og teaterhus Odeon, som samme
selskab er i færd med at bygge på nabogrunden.

På ’Fra Gade til By’s hjemmeside, fragadetilby.dk, kan man finde detaljerede
beskrivelser af projekterne og se endnu
flere billeder.

Byggefelt 12-13, set fra Rosengade

KPC felt 14 - 17, hotellet set fra syd vest.
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FORUDGÅENDE HØRING - ÆNDRET ANVENDELSE AF
OMRÅDET VED SUKKERKOGERIET
ved Jarl Abrahamsen
Odense Kommune udsender ofte nye lokalplanforslag og andre typer udviklingsplaner i offentlig høring. Interesserede
kan således være på forkant med byens
udvikling og kommentere de enkelte forslag inden for en vis tidshorisont.
Byforeningens bestyrelse følger naturligvis byens udvikling og dermed også disse lokalplanforslag og udviklingsplaner.
Planerne bliver diskuteret på bestyrelsens møder og mange gange resulterer
det i, at Byforeningen indsender indsigelser og kommentarer til de enkelte
forslag.

Ejeren af det største grundareal omkring
Sukkerkogeriet, SEB Ejendomme, har
henvendt sig med henblik på udvikling
af ejendommen. Flere erhvervslejemål
står tomme ud mod Roersvej og Vesterbro, og der er behov for at se på mulighederne for hovedbygningens anvendelse, når Odense Teater fraflytter scenen
”Sukkerkogeriet” i forbindelse med åbningen af Odeon.
Her er vore fremsendte kommentarer i
sagen:
”Spændende!
En stor ros til Odense Kommune for en
visionær og langsigtet planlægningsstrategi for området omkring Sukkerkogeriet.
foto: www.odense.dk

Et eksempel herpå er visionsplanen
kaldet: ”Forudgående høring, ændret
anvendelse af området ved Sukkerkogeriet”, som omhandler en ny anvendelse
af arealerne afgrænset af Vesterbro,

Fælledvej og Roersvej og Grønløkkevej.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Det er en rigtig god ide at udstikke nogle
langsigtede, rummelige og visionære byudviklingsmuligheder, og dejligt at se,
at stor urbanitet og høj bebyggelsesprocent ikke længere betragtes som modsætninger til det gode liv.
Begrebet storby er ved at blive afløst af
begrebet byregion.
Med ”Timeplanen” kan det meste af
Danmark betragtes som én byregion.
I det perspektiv kan man vælge at se
Odense som en forstad til København
– eller vælge at se Odense som kernen
i en nordeuropæisk byregion med 4½
mill. indbyggere - Det sidste kræver selvtillid.
Helhedsplanen for Sukkerkogeriet illustrerer den nye selvtillid, som byen er
ved at opbygge.
Da letbanen er en af hjørnestenene i
Odenses transformation til storby/byregion, ser Byforeningen derfor frem til
flere visionsplaner for byfortætning i letbanens nærområder – og i områder for
senere letbane-etaper.
Specielt glæder vi os til at følge byfortætningsstrategien bredt ud over området på begge sider af det centrale baneterræn mellem Åløkke Alle og Thomas B.
Thrigesgade. Et område, der med Timeplanen kan blive Danmarks mest centrale erhvervs- og bosætningsområde
– hvis byen vil det og er klar til at gribe
chancen denne gang.
Kommentarer til helhedsplanen i punktform:
- Forslag 3 virker som det mest urbane,
hvilket er at foretrække på denne centrale placering.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

- Absolut interessant med en tæt ”bymidteagtig” bebyggelse, men om bebyggelsesprocenten for det samlede område bliver 150, 200 eller 300 er ikke
væsentligt. Det vigtigste er at få skabt
nogle smukke og spændende bymæssige rummeligheder.
- Tilbagetrukne bygninger langs Roersvej ser vi helst undgået. Det giver bebyggelsen en afvisende karakter, som
er kedelig at bevæge sig langs med, jf.
nabobebyggelsen på Roersvej/Fælledvej
eller den nyere bebyggelse på hjørnet af
Pjentedamsgade/Ryttergade bag Politigården.
- Parkering i konstruktionerne eller under jorden er langt at foretrække frem
for parkering på terræn og i et p-hus.
Kælderparkering under karréerne gør
det nemt at skabe trygge private aflåste parkeringspladser for de respektive
byggefelters brugere/beboere og med
direkte adgang op i bygningernes erhvervslokaler og boliger.
- Kareerne er generelt vist med huller i
bygningsstrukturen. Af flere grunde er
lukkede kareér at foretrække. De giver
en større tryghed/privathed, mere sikkerhed for ”fritlegende” småbørn, bedre
microklima i gade- og gårdrum (færre
vindturbulens-problemer) og klarere definerede gaderum.
- Det kunne være interessant at inddrage
boligområdet syd for Roersvej i helhedsplanen. Fx som en fortætning hen over
Roersvej, som kan nedlægges som vej
for gennemkørende trafik.
- Udskriv arkitektkonkurrence til masterplan for området.”
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foto: www.odense.dk

Helhedsplanens afgrænsning mod Vesterbro, Fælledvej, Roersvej og Grønløkkevej.

Området kan etableres med mindre karréer, der lukker sig om private gårdrum. Forslaget fastholder samme overkørsel til
området, men de interne veje defineres af byggeri fremfor fladeparkering. Området egnet til erhverv er udlagt med lidt dybere
bygninger og mere åbne karréstrukturer. Ens for både erhverv og boliger der, at de opføres som kantbebyggelse mod vejen.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ GLUD & MARSTRAND
ved fællestillidsmand Claus Due

foto: Flemming Wedell ©

tid
         >
Tirsdag den 21. april kl. 16:30 - 18:30
sted
         >
Næsbyvej 20, ved port skarpt tv. langs bygn. til receptionen
tilmelding      
>              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr    
>
20 kr.   -   max. 30 deltagere

Byforeningen har arrangeret endnu et
besøg på dette spændende sted. Var du
forhindret 1. gang, har du nu endnu en
mulighed for at komme på besøg.
Oprindelig var det blikkenslagermester
Alexander Wittenborg, der begyndte at
lave blikdåser kort før 1. verdenskrig på
et værksted i Overgade.
Få år efter kom N.  J. Haustrup ind i firmaet som værkfører. Han blev den alt
dominerende kraft i virksomheden, hvor
han indførte maskiner overalt i produktionen, og iøvrigt holdt han kvaliteten
højt i hævd.
Wittenborg   overlod senere fabrikken
helt til Haustrup og startede i stedet  
Wittenborg Automatfabrik.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Haustrups Fabrikker opførte et stort domicil på Næsbyvej, hvor der også blev
opstillet en stor bronzeskulptur, Thors
kamp med jætterne af billedhuggeren C.
J. Bonnesen (Skulpturen var oprindelig
opstillet på Torø).
Da Haustrup, efter et langt liv med dåser, gik af, blev virksomheden kort tid
efter solgt til det københavnske firma
Glud & Marstrand.
i 2005 blev Glud & Marstrand opkøbt af
den hollandske kapitalfond, ABN  AMRO
Capital, der siden har overdraget selskabet til det mexikanske selskab Envases
Universales de México, S.A.P.I. de C.V.
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GILDER, GILDESKRÅ OG GILDEDRIK
af Lennart Greig
gilde, broderskab eller sammenslutning til fremme af medlemmernes politiske, økonomiske
og juridiske interesser. Kendt i Danmark fra 1100-t. især i byerne Vedtægterne var samlet i
en gildeskrå. Gyldendals etbinds Leksikon.

I middelalderen var der tre steder, hvor
man kunne hente hjælp og støtte, når
uheldet var ude. Det var familien, kirken
og gildet.
Kendskab til gilderne har man fra   de
mange fra den tid bevarede vedtægter
og love. Betegnelsen var gildeskrå, og
de har i nyere tid været underkastet
forskning fra mange sider for at forstå
betydningen af disse sammenslutninger
og det liv, der foregik der.
Nogle forskere ser gilderne som en fortsættelse af den hedenske blót, som
forsvandt, da kristendommen vandt
indpas. Blót var ritualer, hvor man i fællesskab var samlet til ofring til guderne.  
Det foregik med henblik på at opnå gudernes velvilje. Efterfølgende holdt man
så en art sammenskudsgilde med druk
(primært i øl) og spisning af medbragt  
mad.
Formålet med de først oprettede Gilder
var at bekæmpe de daarlige Sædvaner,
som endnu her og der eksisterende fra
Hedenskabets Tid, Sørøveri, Landevejsrøveri, Mord, Drukkenskab og al Raahed
i det hele taget. Endvidere skulde de
befordre Følelsen af Samhørighed mellem Borgerne, en Ting, som hidtil havde
været ukendt, og som Kristendommen
udvidede. 1
Der kan skelnes mellem almindelige
gilder, gejstlige gilder (kalenter), købmandsgilder og håndværkerlav. Når
gilder var faglige håndværkergrupper,
blev betegnelsen lav anvendt i stedet for
gilde.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Mestrene havde deres lav og svendene
ofte også deres helt egne. Håndværkerne bestemte gennem deres lav, hvem
der måtte arbejde i byen, og hvem der
var udelukket.
Når man i middelalderen søgte optagelse i et gilde, var det for igennem dette
fællesskab at sikre sig selv i sociale,
økonomiske og retsmæssige forhold.
Man kunne være medlem af flere gilder.
Der er eksempler på, at der skulle være
medlemskab i et bestemt gilde for at
kunne få optagelse i et andet. Medlemskab af gilder var ikke udelukkende for
mænd, nogle steder kunne kvinder, endog børn - ja selv tyende omfattes.

Dette segl for Knudsgildet i Odense er det ældste fra   omkring år 1250 og viser Knud Lavard som værnehelgen . Indskriften   knytter gildet i byen sammen med Ringsted, hvor
helgenen lå begravet, fortæller Lars Bisgaard i ”De glemte
altre” side 129, hvor man også se en tegning af det andet
segl fra omkring år 1300 med Knud konge, som ny værnehelgen.
Såvel krone, tronstol, dragt og skrifttype er ændret i forhold
til det gamle, hvilket må skyldes den rivende udvikling, samt
at man nok er kommet i tvivl om, hvilken Knud gildet egentlig var viet til.  Foto: Odense Bys Museer/Lars Skaaning. ©.
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Man kan sige, at man gik frivilligt ind i
fællesskabet, men ved indtræden forsvandt det frivillige, da man så blev underkastet gildets pligter og regler.
Blev man derpå udsat for en ulykke
f.eks. brand eller alvorlig sygdom, havde
man derimod gavn af økonomisk støtte
fra de øvrige gildemedlemmer. Også
pasning under sygdom kunne være en
opgave, der hørte med.
Man var også sikker på ikke at blive
glemt hverken i levende live eller i døden. Gildebrødrene vågede efter tur ved
dødslejet, og når døden var indtrådt, gik
man med liget i procession til kirken,
hvor der blev våget natten over. Selve
begravelsen var ligeledes et gildeansvar
- ofte med egne præster og fra egne altre.
Medvirkende til gildernes succes kan
også henføres til  pesten, Den sorte Død,
som hærgede i 1300-tallet, hvor den kostede utallige mennesker livet, og det
gik op for mange, at man langtfra kunne være sikker på i døden at få en normal og anstændig begravelse i kirkeligt
regi. Mange døde nemlig under pesten
i ensomhed og forsvandt ved døden til
ukendte grave og glemsel.
Når man blev optaget i et gilde, skete
det under edsaflæggelse, og man måtte
typisk bekoste mad og drikke ved lejligheden.

Købmandsgildet, først skulle være Medlem af Kong Knuds Gilde.
Trods dette Gildes store Anseelse kan
man ikke paavise noget Gildehus i Odense, hvilket det sikkert har haft.
Et andet Gilde var Laurentii-Gilde, som
havde sit Alter i Frue Kirke og ejede en
Gaard. Endvidere var der Købmændenes
Gilde, som og kaldtes Trefoldigheds-Gilde; det havde sit Alter og Præsteembede
i Albani Kirke fornyet i 1476 og 1496 og
stadfæstet af Kongen ved Meddelelse af
Handelstandens Privilegier.
Desuden var der Skrædder- og Overskærer- (Manufakturhandler) Gildet, som
havde Alter i St. Knuds Kirke, Smede-Gildet med Alter i Albani Kirke, Skomagergildet, som kaldtes ”Vor Frue Compagnie”, St. Anna-Gilde, St. Gjertruds-Gilde
og antagelig flere, hvis Vedtægter ikke
kendes. Selv Svendene havde et Gilde;
et sådant oprettedes i 1405 af Skomagersvendene.
Foruden disse ”Fag”-Gilder og St. Knuds
Gilde fik Odense i den seneste Middelalder endnu to Gilder, hvoraf det ene
var det store ”Elende-Lag” eller Vor Frue
Gilde, som stiftedes i 1435 og havde

Gilderne havde et religiøst præg og stod  
under en eller anden helgens beskyttelse. Det fremgik ofte af gildets navn.
Det første og største Gilde i Danmark har
hjemme i Odense, Knud Konges Gilde.
Det stiftedes af Odense Borgere allerede
før hans Kanonisation og stadfæstedes
af Kongen (Erik Ejegod) i 1101. Kort efter fandtes der Kong Knuds Gilder i de
fleste danske Købstæder. I Odense var
Gildet saa anset, at det af Lovgivningen
forlangtes, at enhver, der ville optages i
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Skrå for Elendelav, Odense 1435. Landsarkivet for Fyn. Denne vedtægt skiller sig ud fra andre ved at være udformet som
et gavebrev, der opretter  messer ved S. Albani sognekirke.
Derfor er den beseglet af gildets oprindelige 25 stiftere. 22
segl er stadig bevaret. På grund af denne konstruktion blev
borgmestre og rådmænd ikke hørt, bispen heller ikke, da det
var et privat anliggende mellem stifterne og den pågældende kirke.  Foto: Odense Bys Museer/Lars Skaaning ©.
Tekst: Lars Bisggard: ’De glemte altre’ side 109.
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et stort Stenhus nord for Albani Kirkegård - ligefor den nuværende Torvegade
(1935). Navnet skulle betegne, at Gildet
havde Livets Forkrænkelighed og Elendighed for øje.
Hovedbestemmelsen i dets Vedtægt eller ”Skraa” var næstefter Oprettelsen af
en evig Messetjeneste ved Vor Frue Alter
i Albani Kirkes nordre Kapel en meget
anselig Ligbegængelse for fælles Regning for hvert Medlem, der afgik ved
Døden.
Medlemmerne måtte kun udgøre 30
Par (Mænd og Kvinder), og de skulle
efter Tur bekoste Gildets aarlige Festmaaltid Mandag efter Kristi Legemsfest
(11. juni). Trods Elendighedsnavnet var
det saaledes kun et Gilde for rige Folk,
og man finder da også de fornemmeste
Personer, Adelsmænd, Biskopper, Præster og selve Kong Hans og hans Familie
blandt dets Medlemmer.
Det andet Gilde fra den senere Middelalder var Mariæ Psalters Broderskab, som
stiftedes i 1496 og ogsaa havde sit Alter
i Albani Kirke”. 1
Når gruppedannelsen blomstrede i senmiddelalderen, er en af årsagerne, at
kirke og kongemagt opgav sin modstand
mod gildeinstitutionen. I stedet satsede
de to øvrigheder på et samarbejde, der
som udgangspunkt havde, at gildernes
skrevne vedtægter skulle godkendes.
Dermed fik gruppedannelsen lovlighedens karakter, hvad de ældre gildeformer ikke nødvendigvis havde haft. Når
kirken og kongemagten opgav modstanden, hænger det sammen med, at
bydannelsen var i rivende udvikling, så
et forbud ville være helt ude af trit med
den samfundsmæssige virkelighed. 2
Der er dog eksempler   på forbud mod
gilder fra verdslige eller gejstlige øvrig-
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hedspersoner. De var ikke rettet mod
gruppedannelsen som sådan, men var
først og fremmest begrundet i magtpolitiske eller økonomiske motiver.
Således da biskop Jacob Erlandsen i år
1257 henvendte sig til   kong Kristoffer
d. 1. for at forbyde   gilderne med begrundelsen: Gilder bidrager til mened,
drukkenskab, sammensværgelse og
oprør. Noget lignende skete år 1294   i
Roskilde, da bispen Johannes Krag var
i opposition mod gildevældet. Imidlertid
opløste Frederik d. 1. gilderne i 1526 og
Christian d. 3. beslaglagde i 1541 gildernes ejendom.
Som nævnt var gildernes vedtagelser
nedfældet i Gildeskråen. Ofte kunstfærdigt håndskrevne dokumenter på
pergament og affattet på latin. Skråerne regulerede alt, hvad der foregik i
fællesskabet med pligter og sanktioner.
Også tidspunkter for møders afholdelse, medlemsnavne mv. var nedskrevet.
Til daglig var dokumentet låst inde i et
kunstfærdigt skrin, kaldet laden. Nogle
lader havde mere end en lås, så flere
betydningfulde personer med hver sin
nøgler skulle være til stede, når skråen
skulle hentes op for oplæsning og fremlæggelse.
Her er nogle eksempler fra Kong Knud
Gildes skrå i Odense:

Odense Skomagernes Lade af kobber (1519).
Foto: Odense Bys Museer/Lars Skaaning ©.
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”Hvis en broders hus brænder, eller han
har mistet sit skib, eller han vil drage på
pilgrimsrejse, da skal der samles ind til
ham ved alle brødre efter hans trang,
sådan som han har behov for, mere eller mindre, og efter oldermands og alle
brødres vilje”.
”Den, som har ærinde på tinge, ham skal
alle brødre følge; den, som ikke kommer, bøder 1 skilling sølv, hvis han bliver
fældet med vidner, ellers skal han værge
for sig alene”
”Hvis en broder bliver syg, så at man venter, at han ikke vil leve, og han har behov
for brødres hjælp, da skal de våge over
ham to og to, indtil han får det bedre.
Hvis han dør, da skal de alle følge hans
lig til kirke og ofre for ham ved messen;
den der forsømmer det, han skal bøde
9 skilling”.
Et gennemgående træk i gildeskråene
er, at de indeholder bestemmelser om
gildedrik.
”Kendetegn ved gilderne omfatter, at
man ud over løbende opgaver og forpligtelser i gildet afholdt møder nogle
gange om året. Møderne lå fast, og der
ville typisk være mellem 1 og 4 af sådanne faste møder om året, afhængigt
af hvad det enkelte gilde besluttede sig
for. Tidspunktet for møderne fastsattes
efter kirkekalenderen, og det varierede
så fra gilde til gilde, hvornår møderne lå.
Eksempelvis mødtes man ved midsommer, hvis gildet var dedikeret Johannes
Døberen. Det var også almindeligt, at et
af de årlige møder var særligt vigtigt og
derfor ekstra stort anlagt. Til gildemøderne pågik der altid druk (kaldet gildedrik), og til de store møder indgik der
oftest et fællesmåltid.4
Det kunne gå lystigt for sig, der måtte
endda indføres regler mod at kaste op,
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bære våben, spytte, indgå i slagsmål
mm. Mad og drikke medbragte man selv,
og værten bekostede bl.a. brænde og foder, med mindre man naturligvis havde
penge nok til et særligt gildehus, hvor
seancen så kunne henlægges. Gildedrikken stod på i tre dage eller ”så længe
lagdrik stammer”. Selve gildedrikken
begyndte på førstedagen, og på anden
dag eller tredje dag var der så, hvis det
var et større arrangement, et møde, der
kaldets stævne. Her kunne gildets forehavender drøftes”.
Det bemærkes at betydningen af gildet
understreges af, at stævnet finder sted
efter gildedrikken. Det var altså ikke
bare et spørgsmål om beslutningsdygtighed, som vi kender det i moderne forstand, der her var tale om, men en ældre opfattelse af begrebet. En opfattelse
hvor beslutningsdygtighed ikke alene
skulle oppebæres af almindelig mødedisciplin og dagsordner, men hvor selve
forudsætningen for mødet skulle markeres – ganske markant. ”Fordi gildedrikken var et ritual, sammenvævet af gejstlige og verdslige elementer, kunne man
på baggrund af de første dages intense
oplevelser netop mødes i forvisning om,
at man var hinandens brødre i et nærmere fastlagt social mønster”.4

Gildedrikken- illustration af Pieter Jansens i Middelaldrens
minneskåle (www.nordiskzen.dk) ©.
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Der findes yderst få illustrationer af gildedrik:
I Olaus Magnus værk om De Nordiske Folks Historie findes et træsnit, der afbilder en sammenkomst i et gilde, hvor deltagerne
drikker af meget specielle pokaler. Der er bevaret en helt tilsvarende senmiddelalderlig drikkepokal fra St. Knudsgildet i Kalundborg, som nu kan ses på Nationalmuseet. Ifølge oplysningerne skulle enhver ny broder, der blev optaget  i gildet, tømme
pokalen, der havde et rumindhold på 4 potter.  (kilde nr. 2 side 167.)

”Deltagelse var så vigtigt, at et medlem
af gildet blev straffet med bøde eller fratagelse af gildedrik, hvis han ikke mødte
op, hvilket var at blive sat uden for fællesskabet. Det er også relevant at se dette i forhold til de normer, der herskede
i middelalderen omkring julens afholdelse, der også fordrede, at man bryggede og medbragte øl til fejringen, og at
julen havde en forpligtende betydning i
almindelighed, og der kunne pålægges
straffe fra bøder til landsforvisning for
ikke at deltage”. 4
”Det er vigtigt, at det er årets døde, gildets stiftere og andre henfarne, der bliver fremhævet i skålene. Naturligvis var
det obligatorisk at udbringe skåle for de
relevante helgener (gerne i par, eks. en
helgen og dennes mor, ved jul kunne det
være obligatorisk at udråbe skåle til Jesus og Jomfru Maria)”. 4
Afslutningsvis er her lige et par bidder.
der absolut må med:
Bøder sikrer rettidigt fremmøde og god
ro og orden. Alle brødre og søstre er
skyldige at optræde høfligt og dydigt i
gildet. Der er bøder for at spilde øl, tabe
sit kar, knuse sit kar, vælte lyset, spise
og drikke så meget, „at han giver igen”,
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sove på gildebænk, så man kan skrive
tre kors på væggen over hans hoved. 5
Kom en Gæst til et privat Hjem, blev han
mødt med en Drik Øl ved sin Indtræden,
og ofte blev Velkomstdrikken kredenseret (nippe til Drikken, inden den bydes
Gæsten) ham af Husets Frue eller Datter.
Fandtes der godt Øl i Huset, slap Gæsten
heller ikke for at slutte Dagen med en
ærlig Rus. 6
kilder:
1. Danske Byer og Sogne, Odense Amt, 13.
bind, Vort Lands Forlag 1935.
2. Lars Bisgaard, Leif Søndergård:
Gilder lav og broderskaber i middelalderens
Danmark, Syddansk Universitetsforlag 2002).
3. Lars Bisgaard:
De glemte altre, Odense Universitetsforlag
2001.
4. Per Thaysen:
”Middelalderens Minneskåle” i online magasinet:  www.nordiskzen.dk, 2014.
5. www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Kirker_rejses_alle_vegne/Valdemarstiden_(1157-1241)/Byerne/Gilder_og_lav
6. Peter Riismøller:
Fra Svendekro og Lavshus, Det Schønbergske
Forlag 1940.
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BESØG PÅ KOLD COLLEGE - SKOLEN FOR LIVET

ved Hans-Henrik Jensen , Uddannelsesdirektør, Mad til mennesker,  Levnedsmiddel og mejeri

foto: Kold College ©
tid
         >
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 - 21.00
sted
         >
Receptionen, Landbrugsvej 55, Odense S
tilmelding           >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr         >
20 kr.   - max. 40 deltagere

Kold College er opkaldt efter Kresten
Kold, der udover navnet også har lagt
personlighed til skolen. Kold vidste, at
eleverne bedst kan lære nye ting gennem gode historier, begejstring og involvering. Derfor skabte han i 1862 en tidlig version af skolen lige der, hvor Kold
College ligger nu.
Kold College er en moderne, selvejende
uddannelsesinstitution, der har specialiseret sig i uddannelser inden for
området fra jord til bord, og er Skandinaviens eneste mejeriskole. Som erhvervsskole er vores mål, i samarbejde
med erhvervslivet, at sikre, eleverne
opnår de kompetencer, der er behov
for på arbejdsmarkedet. Vi bestræber
os på, at give eleverne optimale forhold til et godt og spændende studieliv.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Skolen udbyder en række forskellige uddannelser og kurser, som kan opdeles
i tre hovedområder:
• Erhvervsuddannelser (levnedsmiddel,
    jordbrug og mejeri)
• Naturvidenskabeligt Gymnasium
   (HTX)
• Voksen- og efteruddannelser inden for
    hele spektret fra jord til bord
Forståelse giver nye kræfter
På Kold College kan du få det bedste ud
af dén, du er. Du vil mærke, hvor sjovt
det er at få og bruge viden.
Du vil se, at du kan flytte verden, fordi du
har ro til at forstå og plads til at være.
Slip dig løs
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BESØG PÅ KRAFTVÆRKET - FJERNVARME FYN
ved rundviser Børge Olsen

tid
sted

         >
         >

tilmelding      
mødegebyr    

Onsdag den 20. maj kl.18:30 - ca 21:00
Kraftværket, Fjernvarme Fyn, Havnegade 120
Vi mødes ved port 1
>              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
>
20 kr. - 2 hold af max. 25 deltagere

Siden 1953 har Fynsværket, som det
hed tidligere, leveret energi til Odense
og resten af Fyn. Der er 2 aktive kraftværksblokke, samt 3 affaldslinjer.
Anlæggene producerer elektricitet til
det nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn.
Råstoffer, som indgår i produktionen,
kommer fra tre energikilder. Kul fra SydAmerika via Enstedværket og sluttelig til
blandt andet Odense. Halm fra de fynske marker. Affald fra vores husholdninger, genbrugsstationer samt importeret
affald fra England og Irland.
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Foto: Flemming Wedell ©

Værket er igen ejet af Odense Kommune
efter det svenske koncern Vattenfall i en
årrække ejede og drev værket.
Rundvisningen på værket foregår ude
som inde, hvor vi passerer de forskellige
fyringsindretninger, som  optager en ca.
4-5 km. lang strækning og med en del
trappepassager, det anbefales derfor, at
man er udstyret med fornuftigt fodtøj og
iiøvrigt er godt gående.
Vi afslutter med en varm snak om fortid,
nutid og fremtid samt emnerne: teknik,
vind, el og  kraftvarme.
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UDDANNELSESCENTER, ODENSE BRANDVÆSEN
ved Jesper Winther, beredskabsinspektør

tid
         >
Torsdag den 4. juni kl. 14:00 - 15:30
sted
         >
Odense Brandvæsen, Åsumvej 33, Odense NØ
tilmelding      
>              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr    
>
20 kr.   -   max. 40 deltagere

Når man kører på Ejbygade bag Brandstationen og Odense Å og ser ind på et
område med ruiner, gamle udtjente køretøjer, pavilloner og meget andet, kan
man undre sig over, hvad der sker her.
De fleste har nok gættet, at det er et
sted, hvor man uddanner beredskabsog brandfolk.
Uddannelsescentret afholder en lang
række kurser inden for brand- og redningsområdet.
Årligt uddannes kursister fra såvel private som offentlige virksomheder.
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foto: Lennart Greig

Uddannelsescentret råder over er en
meget stor og professionel ruinby - en
øvelsesby, som anvendes til internt uddannelses- og øvelsesbrug i forbindelse
med vedligeholdelsesuddannelsen for
fuldtidsstyrken, deltidsstyrken og frivilligberedskabet, såvel som til eksterne
kurser og udlån.
I forbindelse med Uddannelsescentret
er der kantine og et moderne køkken,
hvorfra der sørges for forplejningen til
kursisterne.
Hører du til dem, der har undret sig, er
der nu mulighed for at få svar på alle
spørgsmål.
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PICNIC FYNS FØRSTE ÅR
Tilbageblik efter afholdelse af ”En Autonom Byfest” og ”Jule-Picnic”
ved Andreas Isager
TANKEN
Det spirende frø til Foreningen PicnicFyn dukkede frem som en tanke efter
et møde i december 2014 mellem virkelystne bestyrelsesmedlemmer fra
Byforeningen for Odense og Syddanske
Studerende. Syddanske Studerende
repræsenterer som paraply for studenterforeningerne på Syddansk Universitet samt en række andre lokale uddannelsesinstitutioner en meget bred del
af ungdommen i Odense. Byforeningen
for Odense spænder aldersskalaen ud,
så fællesaktiviteterne med stor troværdighed kan have almen interesse for
borgere, beslutningstagere, erhvervsliv,
undervisningsinstitutioner, kulturinstitutioner og alle andre. Undervejs er 2
blevet til 3, da Foreningen Studenterhus
Odense har beriget samarbejdet. Studenterhusets organisation har en stærk
kreds af meget aktive frivillige og stor
erfaring med afholdelse og drift af diverse events.
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DRIVKRAFTEN
Hver især har vi et åbenlyst interessefællesskab i at fremme udviklingen af
Odense som en sprudlende   studieby
med evnen til at fremme Odenses attraktion før og efter den afsluttende eksamen. At være med til at skabe en by,
hvor det at slå rod – blive revet med af
en lokal identitet – kræver en stærk og
mærkbar fælles drivkraft. Inspireret af
”frodige Fyn” – Danmarks have” - valgte
vi måltidet som sammenhængskraft.
PicnicFyn forener tre ben - Mennesker,
Måltid og Sted:
* Det hele drejer sig om mennesker.   
Nysgerrige, livsnydende, engagerede
gæster, frivillige og performere. PicnicFyn samler på mennesker med kærlighed til maden, byen og hinanden.
* Måltidets afsæt i Danmarks have
krydres med fantasi og udfolder sig
både gennem gæsternes egne medbrag-
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te lækkerier og PicnicFyns samarbejde
med engagerede lokale gourmet’er,
bryghuse m.v.

smykning, markedsføring, tilmeldingssystemer, midlertidige tekniske forsyninger, oprydning og meget, meget andet.

* Stedet er en væsentlig faktor i PicnicFyns aktiviteter. De gode steder kalder på aktiviteter – er velfungerende og
nemme at sætte i spil – mens andre steder synes skabt med henblik på tomhed
som fyldstof. PicnicFyn vil gerne boltre
sig i de gode rum og – hvis/når kræfterne tillader det – prikke til tomheden,
hvor den på urimelig vis har sneget sig
ind og gnavet i byens livsrum.

Efter den store by-picnic i sommervarmen blev vi tilbudt at låne Spejlteltet på
Gråbrødre Plads i en af juledagene. Pladsen var her helt anderledes begrænset,
men en onsdag aften i december skete
det altså igen – det summede i byen.

På tværs af dette har vi samlet os for at
være med til at skabe forandring – gøre
en forskel ved at turde tage ”det hele” i
brug og give rum og plads til dem og det
der ikke kan lade være med at gå forrest. Kontakten til og legen med vækstlaget, ildsjælene, nyskabelserne er en
væsentlig del af PicnicFyns drivkraft. En
anden og måske den væsentligste ingrediens er et berigende venskab på tværs
af foreningerne, hvor det samlede netværk har vist stor styrke.
PICNIC SOMMER OG VINTER
Styrken i organisationen og konceptet
kunne mærkes fra dag ét med forberedelsen og afholdelsen af ”Autonom Byfest” ved lukningen af Thomas B. Thrigesgade med fri leg, talrige behjertede
indslag og den centrale langbordspicnic.
Fyns Stiftstidende beskrev stemningen
som ”bysummen”. Et langbord på 100
meter skulle til for at få plads til alle
PicnicFyns siddende gæster foruden
dem, der med tæppe og madkurv slog
sig ned på asfalten i byens genvundne
byrum. Skøn dag, der gav masser af
erfaring, hvad angår samarbejde med
gæster, performere, restauratører, frivillige hjælpere, myndigheder samt
håndtering af borde, bænke, barer, ud-
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FREMTIDEN
Vi håber at PicnicFyn rummer styrken
til at blive en årlig tilbagevendende
Odense-begivenhed og gerne med et
evigt vokseværk.
Vi håber, at PicnicFyn bliver en begivenhed – som med tiden – måske – vil tiltrække gæster langvejs fra – fordi PicnicFyn er et sus af mangfoldighed, som
bare skal opleves. PicnicFyn er i øjeblikket i dialog med flere af byens festivaller
om samarbejde i årene fremover. Vi håber at I vil være med til at skabe Picnic
Fyn ved at tage idéen til jer og deltage
med jeres egen fest i festen.
Med festlig hilsen
Andreas Isager,
projektleder for PicnicFyn
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MEDLEMSSKAB

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
reg nr.  1551   kontonr. 555 4985
NAVN
enkelt medlemsskab
250 kr./år
VEJ

POSTNUMMER/BY

husstand
300 kr./år
ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
50 kr./år
E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

Blanketten sendes til:
Byforeningen for Odense, v/ kasserer Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C.

TILMELDINGER i  3. kvartal 15
Byforeningens næste blad for 3. kvartal
2015 (augustnummeret) pakkes i uge
31, og kan tidligst være i medlemmernes postkasser  lørdag d. 1. august
Fra samme dato vil Byforeningens nye
arrangementer være at se på vor hjemmeside: www.odensebyforening.dk, og
der vil være åbent for tilmeldinger som
sædvanlig til mail: lennart@greig.dk eller nyt telefonnummer, som kan ses i
augustbladet.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

ODINPRIS
2014

Byforeningens bestyrelse har fundet en
flot vinder af Odinprisen 2014.
Det er ikke hvert år, vi finder en virkelig
kvalificeret prismodtager, men denne
gang har vi fundet en helt suveræn vinder, og prisuddelingen finder sted efter
sommerferien.
Læs herom i næste blad til august.
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UNDERSKRIFT/DATO

   
          Afsender:  Byforeningen for Odense, Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M

BLIV MEDLEM!

Ønsker du at modtage bladet fast eller
deltage i foreningens aktiviteter, kan
du rekvirere yderligere materiale ved at
kontakte et medlem af bestyrelsen.
(Kontaktinformationer på side 2).

70 ÅRET FOR FRIHEDSBUDSKABET FEJRES

ved Komiteen for mindehøjtideligheden d. 4. maj.
Den 4. maj 2015 er en særlig mærkedag for Danmark
- den dag er det nøjagtig 70 år siden, at frihedsbudskabet blev sendt fra BBC på 1500 meter langbølge - og afsluttede fem års undertrykkelse af det danske folk.
Da Komiteen blev stiftet i 1995, var det i protest mod den officielle indstilling om at stoppe markeringen af befrielsen. Det
betyder, at Komiteen også har rund fødselsdag, idet den fylder
20 år.
Lad os fejre den runde fødselsdag ved at møde op med en
særlig stor TAK til dem, som gjorde Frihedsbudskabet muligt
i 1945.
Ansgar Anlæg d. 4. maj kl. 19.00:
Hjemmeværnets Musikkorps Syd spiller under ledelse af dirigent Peter Holling.
4.maj-talen holdes af garnisonskommandant, oberst Flemming
Agerskov.
Mindehøjtideligheden vil omfatte musik, fællessange, kransenedlæggelser m.v.
Mindegudstjeneste kl. 20:15 ved sogne- og kommandopræst
Regina Ljung i Ansgar Kirke
Mindehøjtideligheden afsluttes med:
Lyssætning kl. 21:15 ved Mindemonumentet i Ansgars anlæg.
Rammen om højtideligheden er en faneborg dannet af fynske
foreninger, soldaterforeninger, spejderkorps, enheder fra totalforsvaret og udenlandske gæster m.fl.
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